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1.

Paikallisen opetussuunnitelman
merkitys ja laadinta

1.1.

Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen
opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassamme kuvataan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Valtion
koulukodin koulun opetuksen järjestäminen ja sen erityispiirteet. Opetussuunnitelmaamme
on kirjattu kouluyksiköitämme koskevat paikallisesti päätettävät asiat sekä tarpeen mukaan
opetussuunnitelman perusteita täydentävät paikalliset erityispiirteemme.
Valtion koulukodin koulun opetussuunnitelma on luotu opintopolussa sijaitsevaa eperusteisiin, jonka linkki laitetaan Valtion koulukodin nettisivuille. Valtion koulukodin koulun
opetussuunnitelman muodostaa eri lukuihin sisältyvä opetussuunnitelman perusteteksti sekä niitä
seuraavat Valtion koulukodin koulua koskevat tekstiosuudet.
Valtion koulukodin koulut yhdistyivät 1.8.2019. Valtion koulukodeilla on yksi opetuksen
järjestämislupa, joka kattaa perusopetuksen ja lisäopetuksen järjestämisen kaikissa viidessä
Valtion koulukodin yksikössä. Valtion koulukodin koulun opetussuunnitelma on laadittu suomen
ja ruotsin kielellä kaikkia perusopetuksen koulukodin kouluyksiköitä sitovaksi. Opetusta on
yhtenäistetty ja koulukotipedagogiikkaa kirkastettu ja sen myötä opetussuunnitelmaa on päivitetty
syksyllä 2021.
Opetussuunnitelmaamme voidaan toteuttaa myös yhdysluokilla ja se laaditaan jatkumoksi
kolmannelta luokalta toiselle asteelle. Nivelvaihekuvaukset sisältyvät opetussuunnitelmaan.
Vahvistamme vuosittain kaikille kouluyksiköillemme opetussuunnitelmaamme tarkentavan
yksikkökohtaisen lukuvuosisuunnitelman. Tässä opetussuunnitelmassamme kuvaamme myös
opetuksemme painopistealueet sekä tavat, joilla oppilaidemme huoltajat ja oppilaamme voivat
osallistua koulumme toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Osallistamme oppilaidemme huoltajat sekä oppilaamme koulumme toiminnan suunnitteluun
ja kehittämiseen lukuvuosisuunnitelmassamme kuvatulla tavalla. Valtion koulukodin
koulun henkilökunta käy säännöllistä keskustelua oppilaidemme huoltajien kanssa
asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, joiden näkökulmat huomioidaan kerätyn asiakaspalautteen
lisäksi opetussuunnitelman kehittämiseksi.
Olemme tehneet yhteistyötä opetussuunnitelmaamme laadittaessa kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon viranomaisten sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Viranomaisyhteistyö kuntien
sosiaalihuoltoon toteutuu oppilaidemme asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden kanssa.

1.2.

Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja
kehittäminen

Opetussuunnitelmamme toteutumisen seuranta ja arviointi on osa Valtion koulukodeissamme
olevaa arviointijärjestelmää. Määrittelemme toimintamme tulostavoitteet ja opetuksen
painopistealueet vuosittain tehtävässä tulossopimuksessa ja arvioimme niiden toteutumista
vuosittain laadittavassa toimintakertomuksessamme. Johtava rehtorimme valmistelee esityksen
tulostavoitteistamme yhdessä apulaisrehtoreittemme kanssa ja koulukotien johtoryhmämme
käsittelemä esitys viedään edelleen johtokuntamme käsittelyn kautta hyväksyttäväksi OPH:n ja
THL:n kanssa käytäviin tulossopimusneuvotteluihin.
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Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

Opetussuunnitelmamme laadinnassa on huomioitu koulukodissa tapahtuvan opetuksen,
kasvatuksen ja hoidon kiinteän yhteyden, joka muodostaa koulukodeissamme erityisen
kuntouttavan kokonaisuuden.

Johtava rehtorimme valmistelee yhdessä apulaisrehtoreittemme kanssa kouluyksiköidemme
toimintakertomukseen koulutoimintaamme koskevat sisällöt. Toimintakertomuksessamme
arvioimme tulossopimustavoitteiden toteutumisen lisäksi opetuksemme painopistealueiden
toteutumista.
Kouluyksikkömme arvioivat lukuvuosisuunnitelmassaan asettamiaan kehittämiskohteita ja
kokoamme itsearvioinnin keskeiset tulokset toimintakertomukseemme. Käsittelemme arvioinnin
tulokset kouluyksiköittäin opettajainkokouksessa sekä kootusti rehtorikokouksessa.
Oppilaidemme asiakassuunnitelmaneuvottelussa keskustelemme oppilaamme kasvatuksen,
hoidon ja koulunkäynnin tavoitteista ja arvioimme jo asetettuja tavoitteita. Määrittelemme
opetuksemme järjestämisen periaatteet oppilaidemme pedagogisissa asiakirjoissa ja yksilöllisissä
oppilastamme koskevissa neuvotteluissa. Järjestämme opetuksen oppilaan tuen tarpeen
mukaisesti. Lisäksi käymme oppilaamme oppimisesta moniammatillista keskustelua hänen
koulukotisijoituksensa aikana. Yhteisissä keskusteluissa oppilaidemme huoltajien kanssa luomme
yhteistä suunnitelmaa koulun ja kodin väliselle yhteistyölle.
Kirjaamme lukuvuosisuunnitelmassamme yhteiset lukuvuositavoitteemme, joita arvioimme aina
toukokuussa yhdessä oppilaidemme, kouluhenkilöstömme ja osastohenkilöstömme kanssa.
Hyödynnämme arvioinnista saatuja tuloksia tulevan lukuvuotemme tavoitteiden asettelussa.

Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

Käsittelemme lukuvuoden aikana esiin tulleita opetussuunnitelmamme muutostarpeita
toukokuussa ja tarvittaessa valmistelemme muutoksia koskevan esityksen johtokuntamme
päätettäväksi.
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2.

Perusopetus yleissivistyksen
perustana

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään
perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksen järjestämistä
ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston
asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon
myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin
Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.

2.1.

Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

Koulumme tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä ja järjestää yksilöllistä ja laadukasta
perusopetusta kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa oleville oppilaille.
Tavoitteenamme on kohtaamisen ja sen avulla tapahtuvan vahvistumisen myötä tarjota
myönteisiä oppimiskokemuksia, joiden kautta oppilaidemme oppimisen ilo ja motivaatio voivat
herätä. Koulumme tehtävässä korostuu oppimista edistävän opiskeluympäristön tarjoamisen
lisäksi kasvatus ja huolenpito. Koulumme toimii yhteistyöverkostossa, johon oppilaittemme
huoltajien ja koulukotimme kasvatus- ja hoitohenkilöstön lisäksi kuuluvat oppilaidemme asioista
vastaavat sosiaalityöntekijät ja muut mahdolliset sidosryhmät.
Kasvatamme koulussamme oppilaitamme vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan,
joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja luottamukseen.
Hyödynnämme oppilaidemme moninaisuutta niin asenne-, kuin tapakasvatuksessa sekä eri
oppiaineiden opetussisällössä.

2.2.

Perusopetuksen arvoperusta

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti.

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas
on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen
mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä
tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että
voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.
Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan
oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä
paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan,
luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien
toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä
elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.
Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit
tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa.
Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan
arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan
omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö
luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin
ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja
kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.
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Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen
ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet
pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu
taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää.
Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen
asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden
näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua
itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen
pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää
tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta
kehittymisestä ja hyvinvoinnista.
Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden
puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia,
demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja
yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan
taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on oppilaita
uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa
käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.
Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja
muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuriidentiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään
sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen
moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten
pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.
Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat
monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten
elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja
katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus
antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan
myönteisten muutosten puolesta.

Perusopetus yleissivistyksen perustana

Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän
ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän
kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja
ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan
ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen
sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon
loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla
rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.
Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä
pyrkimystä toimia kestävästi.
Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa
pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja
luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä
ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja
pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös
kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin.
Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.
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Opetussuunnitelman perusteissa esitetty arvopohja yhdistettynä Valtion
koulukodin arvoihin (laatikot) ja koulun määrittämiin toimintaperiaatteisiin.
Noudatamme toiminnassamme opetussuunnitelman perusteisiin 2014 kirjattuja arvoja. Näiden
arvojen lisäksi toimintaamme ohjaa Valtion koulukodin arvopohja: usko ihmisen kehittymiseen,
kyky oppia kantamaan vastuuta elämästään ja teoistaan, oppilaiden osallisuus ja yhteistyö sekä
turvallisuus.
.
Kohtaaminen

Edistämme oppilaidemme ihmisyyttä ja tasa-arvoa osallisuutta ja yhteistyötä edistävillä
työskentelytavoilla. Ohjaamme demokraattiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon mm.
oppilaskuntatoiminnalla.
Koulutuksella on merkittävä syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus, ja sen vuoksi panostamme
oppilaamme yksilölliseen tukeen ja opiskelua koskeviin järjestelyihin.
Vahvistuminen
Perusopetuksen tehtävä on kasvattaa ja opettaa. Ajattelemme, jokaisella oppilaallamme on
yksilöllisiä vahvuuksia, joiden varaan hänen opiskeluaan ja elämäänsä voidaan rakentaa. Omien
vahvuuksien tunnistaminen ja niiden käyttäminen auttaa oppilastamme rakentamaan omaa
minäkuvaansa ja identiteettiään vahvemmaksi. Koulumme arjessa opetus ja ohjaustyö keskittyy
positiiviseen kasvatukseen ja opetukseen. Meille keskeistä on kasvun ja kehityksen tukeminen
ihmisyyteen ja sivistykseen sekä eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.
Toimintaamme ohjaa ihmiskuva kehittyvistä oppilaista, jotka oppivat kantamaan vastuuta
elämästään ja valinnoistaan sekä tekemään kestäviä, heidän myönteistä kehitystään edesauttavia
ratkaisuja.
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Jokainen yksilö on ainutkertainen ja kaikilla ihmisillä on tarve tulla kohdatuksi, kuulluksi
ja arvostetuksi. Kun oppilaamme tulee nähdyksi ja kuulluksi, hänellä on helpompi liittyä
turvallisesti kouluyhteisöön, löytää omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä vahvistua oppijana.
Tavoitteenamme on auttaa oppilastamme kiinnittymään osaksi kouluyhteisöämme ja edesauttaa
hänen opinnoissaan etenemistä. Olemme suunnitelleet opiskelun aloituksen selkeäksi ja
rauhalliseksi. Koulumme aikuiset haluavat pysähtyä kuuntelemaan oppilaamme tarinan ja
ajatuksia tulevasta koulunkäynnistään.

Hyvinvointitaitojen opetteleminen on tärkeää. Koulumme kasvatuksen ja opetuksen keskiössä
on luonteentaitojen ja sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu sekä niiden opetteleminen
kouluaineiden rinnalla. Luonteentaitojen kieli on keskeinen osa oppilaidemme taitojen
vahvistamista sekä niiden näkyväksi tekemistä. Luonteentaidoista mm. uteliaisuus, sinnikkyys
ja itsesäätely ovat vahvuuksia, jotka tukevat oppimista. Oppilaidemme kokemat myönteiset
oppimisen kokemukset vahvistavat ja ruokkivat heidän myönteistä kehitystään.
Oppiminen
Perusopetuksemme muodostaa kuntouttavan kokonaisuuden koulukotimme hoidon ja
kasvatuksen kanssa. Tässä tehtävässä vastaamme osaltamme valtakunnalliseen vaativan
erityisen tuen perusopetuksen palvelutarpeeseen. Tehtävänämme on ehkäistä syrjäytymistä sekä
järjestää yksilöllistä ja hyvää perusopetusta kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa oleville
oppilaille. Hyvän opetuksemme lähtökohta on oppilaidemme fyysinen ja psyykkinen turvallisuus,
jotka ovat edellytyksiä oppimiselle. Edistämme turvallisuutta mm. pienillä ryhmäkoolla, riittävällä
henkilöstömäärällä, mahdollisuuksien mukaan opetustilojemme fyysisillä ratkaisuilla sekä
opettajiemme tiiviillä yhteistyöllä koulukotiemme kasvatus- ja hoitohenkilöstön ja huoltajien
kanssa.
Tavoitteenamme on myönteisten oppimiskokemusten kautta herättää oppilaidemme oppimisen ilo
ja motivaatio. Yksilöllinen opiskelun ohjaus ja tuki antavat oppilaillemme mahdollisuuden heidän
osaamisensa monipuoliseen kehittämiseen. Tehtävänämme on mahdollistaa oppivelvollisuuden
suorittaminen ja .
Arvioimme lukuvuosisuunnittelumme toteutumista lukuvuoden päättyessä oppilaidemme,
koulujemme henkilöstön kanssa sekä rehtorikokouksessa. Yhteisesti tehdyn arvioinnin pohjalta
laadimme seuraavan lukuvuotemme teeman ja tavoitteet. Nämä tavoitteet nojaavat vahvasti
koulumme opetussuunnitelmaan ja valtion koulukotien strategiaan. Koulukotiopetuksen, kasvatuksen ja –hoidon kokonaisuuden kehittämiseen liittyvät asiat johtava rehtori vie
johtoryhmämme käsiteltäväksi.

2.3.

Oppimiskäsitys

Perusopetus yleissivistyksen perustana

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas
on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti
että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön
hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen
kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan
oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä
eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista,
suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa
on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan
myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön.
Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja
sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden
laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.
Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa
edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä
itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä
ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä
ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet
käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii
usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.
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Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset
ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva
sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa
toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan
luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen
antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita
laajentavaa vuorovaikutusta.
Koulukotiimme sijoitetut oppilaamme ovat nuoruusiän kehitysvaiheessa ja täynnä oppimisen
potentiaalia. Osalla meille tulevista oppilaista koulukokemukset voivat kuitenkin olla kielteisiä,
ja toisaalta heidän epävakaa elämäntilanteensa on saattanut laskea heidän motivaatiotansa
koulunkäyntiä kohtaan. Oppimiskäsityksemme mukaan kaiken oppimisen edellytyksenä on aito
oppilaan kohtaaminen. Kohtaamisessa aikuisen tehtävä on välittää oppilaallemme arvostamista
ja välittämistä. Kun kohtaaminen rakennetaan oppilaidemme vahvuuksien varaan, tarjoutuu
oppilaillemme mahdollisuus vahvistumiseen. Tämä yhdessä koettu myönteinen kokemus luo
edellytyksen oppimisen ilon ja motivaation sekä oppimisidentiteetin löytymiselle
Oppilaidemme yksilölliset tavoitteet sekä niistä muotoutuvat yhteiset tavoitteet luovat pohjaa
toimintamme suunnittelulle ja toteutukselle. Arjessamme oleva moniammatillinen yhteistyö
mahdollistaa sen, että oppilaittemme yksilölliset vahvuudet tulevat hyvin huomioiduiksi ja heidän
toimintakykynsä vahvistuu.
Kaikki arjen tilanteet ovat koulussamme oppimistilanteita. Osallistumalla kouluyhteisömme
toimintaan oppilaamme saavat valmiuksia toimia myöhemmin aktiivisena ja täysivaltaisena
yhteiskunnan jäsenenä. Oppimiskäsityksemme mukaan ihminen kasvaa ja oppii erilaisten
kokemusten myötä. Oppilaidemme tulee olla osallisena ja ikänsä mukaisesti vastuullisina
omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Keskusteleva ja turvallinen yhteisömme luo pohjan
vuorovaikutteiselle ja sosiaaliselle oppimiselle – tämä on mahdollista koulukotiemme pienissä
kouluryhmissä.

7

Perusopetus yleissivistyksen perustana

Opetussuunnitelmamme
mukainen
arvoperusta
ja
oppimiskäsitys
ohjaavat
lukuvuosisuunnitteluamme. Arvioimme lukuvuosisuunnittelumme toteutumista lukuvuoden
päättyessä kaikkien koulumme työntekijöiden kanssa. Johtava rehtorimme vie koulukotimme
johtoryhmän käsiteltäviksi koulukotipedagogiikan, opetuksen ja kasvatuksen, kokonaisuudet.
Arvioimme oppilaskohtaisesti pedagogisiin asiakirjoihin asetetut ja kirjatut tavoitteet palaverissa
aina tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa.

3.

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset
tavoitteet

3.1.

Perusopetuksen tehtävä

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa
koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan
muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen
asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta
oppimisen keinoin.
Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen
tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään
inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään
huoli.
Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa
oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa.
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se
rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus
edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan
jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja
puolustamiseen.

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja
oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa sosiaalista pääomaa.koostuu osaamisesta ja
sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta.
Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen
tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistäsekä edistää sukupuolten tasaarvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa
sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan
tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen
sidottuja roolimalleja.
Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja
kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen
pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa
hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa
jokainen voi itse olla toimijana.
Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja
hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita
avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista
valinnoista.Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle
ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä
tehdäänmahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen
kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana
muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti.
Koulumme tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä ja järjestää yksilöllistä ja laadukasta
perusopetusta kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa oleville oppilaille.
Tavoitteenamme on kohtaamisen ja sen avulla tapahtuvan vahvistumisen myötä tarjota
myönteisiä oppimiskokemuksia, joiden kautta oppilaidemme oppimisen ilo ja motivaatio voivat
herätä. Koulumme tehtävässä korostuu oppimista edistävän opiskeluympäristön tarjoamisen
lisäksi kasvatus ja huolenpito. Koulumme toimii yhteistyöverkostossa, johon oppilaittemme
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huoltajien ja koulukotimme kasvatus- ja hoitohenkilöstön lisäksi kuuluvat oppilaidemme asioista
vastaavat sosiaalityöntekijät ja muut mahdolliset sidosryhmät.
Kasvatamme koulussamme oppilaitamme vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä toimintaan,
joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja luottamukseen.
Hyödynnämme oppilaidemme moninaisuutta niin asenne-, kuin tapakasvatuksessa sekä eri
oppiaineiden opetussisällössä.

3.2.

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset
tavoitteet

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään perusopetuslaissa sekä
tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Tavoitteet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden
kaikkien osa-alueiden laadintaa. Ne ohjaavat myös paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja
koulutyötä.
Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
Valtioneuvoston asetuksen 2§:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää. Keskeisenä
tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan
jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja
terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Asetuksen mukaan opetus edistää kulttuurien sekä
aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä
länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja
luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien
kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta
ja tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Tarpeelliset tiedot ja taidot
Asetuksen 3§:n mukaan opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä
eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista.
Taitojen merkitys korostuu. Asetuksessa todetaan, että opetettavan tiedon tulee perustua
tieteelliseen tietoon. Siinä säädetään myös muulla kuin äidinkielellä annettavan opetuksen sekä
erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen
järjestämisestä ja tavoitteista.

Asetuksen 4 § sisältää tavoitteita ja periaatteita, joiden mukaisesti opetus ja kasvatus sekä
oppilashuolto tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen
oppimiseen. Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä
koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina. Samoin korostuu kasvua ja
oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toimivan oppilashuollon merkitys.
Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta
kokonaisuutena, joka rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle
oppimiselle. Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää
osaamista. Tähän pohjautuen opetussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteet ja sisällöt
sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille
ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää suunnitelmallista
yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia.
Valtion koulukodilla on erityinen vaativan lastensuojelun laitoshuoltoon liittyvä tehtävä turvata
haastavimmissakin kehityksellisissä ja kasvatuksellisissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten
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Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen

laadukas perusopetus. Valtion koulukodin koulu toimii aktiivisena, valtakunnallisena vaativan
erityisen tuen kehittäjänä vaativan erityisen tuen VIP-verkostossa.
Koulukotiyksikkömme vastaavat oppilaidemme hoidollisiin tarpeisiin. Koulukodin ja koulumme
yhteisenä tehtävänämme on kasvatus, jonka avulla vahvistamme oppilaidemme itsetuntoa sekä
opetamme heille riittäviä tietoja ja taitoja, joiden avulla oppilaidemme on mahdollista integroitua
yhteiskuntaan. Näin opetus, hoito ja kasvatus muodostavat kuntouttavan kokonaisuuden, jolla
oppilaidemme tarpeisiin on mahdollisuus vastata.

3.3.

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen
edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden
omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee
ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena
toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää
osaamista.
Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine
rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen
kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, miten
työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute
sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.
Laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia on seitsemän ja niillä on on useita liittymäkohtia toisiinsa.
Niiden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden
huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan
jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista
oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa
sekä arvostamaan itseään.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään vuosiluokkakokonaisuuksittain. Tavoitteet
on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä.
Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen.

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
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näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
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Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.

toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
Monilukutaito (L4)

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
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Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
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Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

Valtion koulukodin koulussa laaja-alaisen oppimisen osa-alueina
painottuvat ajattelu ja oppimaan oppiminen, vuorovaikutus ja
ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä työelämätaidot.
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Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen
edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden
omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee
ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena
toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää
osaamista.
Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine
rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen
kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että erityisesti se, miten
työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute
sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.
Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden
merkitys. Kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena
on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea
ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän
elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma
erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.
Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden
määrittelyssä. Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen
osaamiseen.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
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Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.

perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
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ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
Monilukutaito (L4)
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
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Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.

aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
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oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
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Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

4.

Yhtenäisen perusopetuksen
toimintakulttuuri

4.1.

Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen

Perusopetusta
kehitetään
opetussuunnitelmallisesti
ja
pedagogisesti
yhtenäisenä
kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien
1–2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän
ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon. Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn
pitkäjänteisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii yhteistyöstä ja opetuksen yhtenäisyydestä
riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai perusopetuksen eri luokka-asteet
hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan
myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa.
Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa.
Se vaikuttaa aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun. Yhteisön toimintakulttuuri on sen
historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja
muuttaa. Se on kokonaisuus, joka rakentuu
•
•
•
•
•

työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta
johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä
pedagogiikasta ja ammatillisuudesta
vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä.

Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri
vaikuttaa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai
ei. Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita
ja tapoja. Esimerkiksi vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät
oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja
korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt
rakennetaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Toimintakulttuurin tulee
tukea tavoitteisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista
koulutyössä. Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja
vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.

Toimintakulttuurissamme on keskeistä koulukotiarjessa tapahtuva yhteinen ja tavoitteellinen
arjen puhe. Kaikkien koulukodissamme olevien työntekijöiden tulee pyrkiä yhteiseen
tapaan toimia arjessa. Tämä kehittyy vuorovaikutuksessa koko koulukotiyhteisömme kanssa.
Toimintakulttuuriamme vahvistaa monialainen tutkiva työote arjessa. Se mahdollistaa
oppilaslähtöisyyden, jossa oppilaamme toimintakyky on toimintamme suunnittelun ja
toteuttamisen keskiössä.
Säännölliset viikko- ja päiväohjelmat korostuvat oppilaidemme arjessa. Koulullemme on laadittu
yhteinen ohjeistus oppilastamme koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Ohjeistuksessa
otetaan kantaa mm. oppilaillemme tärkeiden ihmissuhteiden ylläpitämiseen, hyvään hoitoon ja
kasvatukseen, iän ja kehitystason mukaiseen valvontaan ja huolenpitoon, turvalliseen ja virikkeitä
antavaan kasvuympäristöön, oppilaamme oikeuteen saada koulutusta ja kunnioitusta, ruumiillisen
loukkaamattomuuden oikeuteen ja mahdollisuuteen itsenäistyä. Edellytämme oppilailtamme, että
he käyvät koulua säännöllisesti, noudattavat sääntöjä ja sopimuksia, osallistuvat sovittuihin
arkitöihin ja kohtelevat huomaavaisesti muita.
Kannustamme oppilaitamme aktiivisuuteen, itseohjautuvuuteen, luovuuteen ja omantoiminnan
arviointiin. Luomme opetusjärjestelyillämme oppilaillemme mahdollisuuksia sekä itsenäiseen
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että yhteisölliseen oppimiseen. Harjoittelemme yhdessäoloa arkipäiväisten tilanteiden lisäksi
koulumme juhlissa, teemapäivinämme ja koulukotimme ulkopuolelle suuntautuvilla retkillä.
Oppilaamme saavat tukea koulunkäyntiinsä myös asuinyksikköjensä ohjaajilta.
Arvioimme ja edistämme toimintakulttuurimme kehittämisen periaatteiden toteutumista aina
toimintaamme suunnitellessamme ja toteuttaessamme. Kaikissa kouluyksiköissämme on
oppilaskunnan hallitus, joka on mukana toimintamme suunnittelussa. Oppilaamme voivat
myös tehdä aloitteita, jotka käsittelemme kunkin koulukotimme johtoryhmässä tai koko Valtion
koulukodin johtoryhmässämme. Lisäksi osallistamme kaikki oppilaamme myös muilla tavoin
toimintamme kehittämiseen. Aina opetusjakson päättyessä oppilaamme tekevät itsearvioinnin ja
vastaavat koulumme toiminnan kehittämistä ja kouluviihtyvyyttä koskevaan kyselyyn.
Koulullamme on käytössään Wilma-järjestelmä, joka mahdollistaa opettajiemme ja oppilaidemme
huoltajien välisen molemminpuolisen, suoran ja nopean yhteydenpidon. Huoltajat arvioivat
koulumme toimintaa myös oppilaamme sijoituksen päättymisen yhteydessä tehtävässä
palautekyselyssä. Tiedot kootaan mittareihin, joita analysoidaan Valtion koulukodin johdon
katselmuksessa vuosittain.
Kuvaamme lukuvuosisuunnitelmassamme koulumme yhteistyön ulkopuolisten toimijoiden
kanssa. Kirjaamme yksikköjemme lukuvuosisuunnitelmaan yhteistyömuodot ja yhtenäisen
toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet eri luokkiemme ja oppiaineittemme sekä
mahdollisuuksien
mukaan
seuraavan
koulutusvaiheen
oppilaitosten
ja
muiden
yhteistyökumppanien kanssa. Kouluyksikkömme arvioivat toimintakulttuurinsa kehittämisen
periaatteiden toteutumista lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

4.2.

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat
periaatteet

Koulumme kehittäminen on osa koulukotiyhteisömme kehittämistä. Koulumme henkilökunta
suunnittelee opetuksemme järjestämiseen ja koulumme kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia
säännöllisesti yksiköidemme kouluhenkilöstön kokouksissamme.
Kiinnitämme erityistä huomiota kaikissa koulukotimme kouluyksiköissä kohtaamisessa
tapahtuvaan myönteiseen vuorovaikutukseen. Tämä koskee sekä henkilöstöämme että
oppilaitamme. Myönteinen vuorovaikutus on tärkeä oppilaamme oppimista, hyvinvointia ja
vahvistumista edistävä tekijä. Toimintakulttuurimme kehittämistä ohjaavat periaatteet ohjaavat
myös monialaisten oppimiskokonaisuuksiemme suunnittelua.
Koulukodin
ohjaavina
toimintakulttuuria
kehittävinä
tavoitteina
toimivat
yhteiset
kompassitavoitteet, jotka ovat osa koulumme toiminnan kehittämistä. Kaikissa Valtion
koulukodeissamme on laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla koulumme henkilökunta ja oppilaat
voivat tehdä aloitteita toimintamme kehittämisestä. Kirjaamme laadunhallintajärjestelmään myös
kaikki kriittiset tilanteet. Käymme läpi Valtion koulukotiemme riittävän resurssoinnin, ennakoinnin
mahdollisuudet ja kriittiset tilanteet säännöllisesti työsuojelutoimikunnassamme ja koulukotimme
omassa johtoryhmässä.
Lukuvuosisuunnitelmamme arvioinnin yhteydessä arvioimme myös kouluyksiköidemme
toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden toteutumista. Koulumme henkilökunta
arvioi toimintakulttuuriamme tämän lisäksi vuosittaisissa kehityskeskusteluissaan.
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Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä
ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun
toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle
kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda
toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.
Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon
ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa
mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

4.3.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Valtion koulukodin kouluyksiköitä on yhteensä viisi:
•
•
•
•
•

Lagmansgården
skola,
Lagmansgårdenin
koulukodissa
mahdollisuuden myös ruotsinkieliseen koulunkäyntiin)
Kylliälän koulu, Limingan koulutuskeskuksessa Limingassa
Myllyjoen koulu, Sairilan koulukodissa Mikkelissä
Sippolan Hovin koulu, Sippolan koulukodissa Kouvolassa
Vuorelan koulu, Vuorelan koulukodissa Vihdin Nummelassa

Pännäisillä

(tarjoaa

Koulussamme olevat oppilaamme harjoittelevat monia taitoja. Itsesäätelytaidot ja erilaisissa
tilanteissa sopiva käyttäytyminen ovat näistä keskeisimpiä. Tämä on otettu huomioon koulujemme
fyysisessä ympäristössä, jotta oppimisympäristömme olisivat turvallisia sekä oppilaillemme että
koulujemme henkilökunnalle. Takaamme turvallisuuden kaikkien koulussamme työskentelevien
aikuisten toimesta niin fyysisellä, henkisellä kuin pedagogisen turvallisuudentunteen tasolla.
Luokassamme opiskelee neljästä seitsemään oppilasta. Koulujemme henkilöstö tekee tiivistä
yhteistyötä oppilaittemme, heidän vanhempiensa, asumisyksikkömme ohjaajien ja valvojien sekä
koulukotimme erityistyöntekijöiden ja oppilaan verkostojen kanssa.
Huomioimme oppilaidemme koulunkäynnissä heidän mahdollisuutensa saada vahvistavia
ja myönteisiä kokemuksia. Tutut ja turvalliset aikuiset sekä pysyvät ihmissuhteet
ovat tärkeä edellytys koulukotiimme tulevien oppilaidemme vakautumiselle, kasvulle ja
kehitykselle. Mahdollistamme kunnioittavalla vuorovaikutuksella oppilaitamme osallistavan
työskentelyilmapiirin. Koulukodissamme työskentelevät aikuiset toimivat yhdessä sovittujen
periaatteiden mukaisesti ja noudatamme kaikki työssämme koulukotiemme yhteistä arvopohjaa.
Opetamme ja kasvatamme oppilaitamme ottamaan vastuuta, arvioimaan valintojaan sekä
vaikuttamaan ja osallistumaan.
Oppilaamme oppivat koulussamme erilaisissa oppimisympäristöissä. Teemme koulustamme
retkiä, leirikouluja ja opintokäyntejä. Erilaisten oppimisympäristöjen avulla pystymme tarjoamaan
monenlaisia virikkeitä, jotka tukevat kokemusperäistä oppimista erilaisissa ympäristöissä ja
vahvistavat yksilöllisiä oppimisen tapoja.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

4.3.1.

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja
materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön
kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan
oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista
ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun
ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin
sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen
kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös
koulun ulkopuolella.
Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan
huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen
valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen,
varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja
oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään
saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun.
Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja
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rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut
yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.
Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen
avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan
oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan
huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan
käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan
käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla
oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa
innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen
kehittämiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset
tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan
räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.
Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden
ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen
ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja
kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista.

4.3.2.

Työtavat

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri
ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri
aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota.
Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen
tunnetta. Draamatoiminta sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä
tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan
itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja
ryhmien kanssa. Työtapojen valinnalla voidaan tukea myös yhteisöllistä oppimista, jossa
osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan
toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä
henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen
osaamisen kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden
tietorakenteiden muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat
tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen,
arvioinnin ja luomisen taidot. Tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen
käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja
luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.
Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen
ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä,
työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu
oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja
edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset
ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan
oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen syntymistä.
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Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä
oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko
opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin
oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa
oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään
huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa.
Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden
mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon
omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen
karttuvat. Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.
Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti
uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot
kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan
työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja
työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoitteiden ja arviointiperusteiden pohdinta sitouttaa
tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.
Käytämme opetuksessamme oppiaineille ominaisia menetelmiä ja monipuolisia, joustavia
työtapoja, joiden avulla tuemme ja ohjaamme sekä yksittäisen oppilaamme oppimista että koko
ryhmämme toimintaa. Työtapojemme tehtävänä on kehittää oppilaamme oppimisen, ajattelun ja
ongelmanratkaisun taitoja, työskentelyn taitoja sekä sosiaalisia taitoja, että oppilaamme aktiivista
osallistumista.
Otamme huomioon oppilaidemme yksilölliset kasvu- ja kehitystarpeet jo oppilaan
vastaanottovaiheessa ja perusopetusryhmiämme muodostettaessa. Opettajallamme on
keskeinen rooli työtapojemme ja menetelmiemme valinnassa, mutta varaamme
myös oppilaillemme mahdollisuuden osallistua oppimiskokonaisuuksiemme suunnitteluun
kehitystasonsa mukaisesti.
Suunnittelemme oppilaamme koulunkäyntiä yhdessä oppilaan, hänen huoltajiensa sekä
oppilaamme asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Otamme huomioon oppilaamme
koulunkäynnin suunnittelussa hänen oman kokemuksensa siitä, miten oppilaamme oppii omasta
mielestään parhaiten. Koulujemme pienet opetusryhmät antavat paljon mahdollisuuksia erilaisten
työtapojen hyödyntämiseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tarvittaessa hyvin yksilöllisen
opetuksen.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Jatkuva opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus ja asioista keskusteleminen auttavat
oppilastamme tuomaan omat tietonsa ja näkemyksensä rakentavasti esille. Näin toimimalla
oppilaamme saavat valmiuksia jatko-opintoja ja työelämää sekä elämässä pärjäämistä ja omasta
hyvinvoinnista huolehtimista varten.
Oppilaillamme on koulukodeissamme erityinen mahdollisuus oppia käytännön kautta eri asioita.
Työelämäjaksojen lisäksi oppilaamme voivat olla esimerkiksi koulukotimme keittiöllä töissä tai
työskennellä muiden työntekijöittemme apuna. Teemme oppilaittemme kanssa opintokäyntejä
sekä retkiä, jolloin asioita opitaan paikan päällä kokemuksen kautta liittäen ne aiemmin teoriassa
opittuihin tietoihin.
Meillä on mahdollisuus kutsua kouluyksiköihimme vierailuille eri alojen asiantuntijoita käsiteltäviin
aihekokonaisuuksiimme liittyen. Lisäksi järjestämme teemapäiviä, erilaisia tapahtumia ja
leirikouluja, joiden tavoitteena on opillisten tavoitteiden lisäksi ryhmäytyminen, yhteishengen
luominen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Koulumme kansainvälinen yhteistyö ja
kansainväliset hankkeet tuovat oman lisänsä koulukotiemme työtapoihin.
Yksilöllinen opetuksen suunnittelu antaa mahdollisuuksia erilaisten opetuksessamme
käytettävien työtapojen valintaan. Voimme käyttää työtapoinamme esimerkiksi rinnastamista,
jaksottamista ja kokonaisopetusta (Luku 4.4.). Tavoitteenamme on erilaisten työtapojen avulla
tukea oppilaitamme auttamaan myös toisia oppilaita heille uusissa tilanteissa. Voimme
esimerkiksi ohjata oppilastamme opastamaan ja tiedottamaan kouluumme liittyvistä asioista
uusille oppilaillemme sekä toimimaan ryhmänsä yhdyshenkilönä. Erilaisten työtapojemme avulla
pyrimme myös vahvistamaan oppilaidemme mielekästä ja tavoitteellista toimintaa. Tämän lisäksi
tarkoituksena on yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen niin oppilaidemme kuin heidän
huoltajiensa kanssa.
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Kokeilujen ja harjoittelun tavoitteena on mahdollistaa oppilaallemme valmiuksia toiselle asteelle
ja työelämään siirtymiseen. Oppilaamme selviytyminen tulevaisuuden haasteista edellyttää
häneltä vastuullisuutta, itsensä ja toisen hyväksymistä oppijana, suunnitelmallisuutta, sisäistä
motivaatiota oppijana, kykyä palautteen vastaanottamiseen sekä oman oppimisen arviointia,
avoimuutta uusille kokemuksille ja kykyä tehdä yhteistyötä.
Hyödynnämme opetuksessamme tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. Tavoitteenamme
on tarjota oppilaillemme heidän omien edellytysten mukaiset mahdollisuudet tekniikan
käyttöön siten, että oppilaamme voi hyödyntää taitojaan työn- ja tiedonhankinnassa sekä
erilaisissa verkostoissa toimiessaan. Opetuksessamme käytettävät työtavat ohjaavat ja tukevat
oppilastamme koulutyötä laajemmin verkko- ja mediaympäristöjen käyttöön.

4.4.

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset
oppimiskokonaisuudet

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.
Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja
keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen
tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot
ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon
yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden
merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he
saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.

•
•
•
•
•
•

rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa
samanaikaisesti
jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia,
kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja
suunnittelemalla
monialaisia,
pitempikestoisia
oppimiskokonaisuuksia,
joiden
toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja
eheyttämistapoja
muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja
oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että
oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään
paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.
Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa
syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja
pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää
myös muista opetuksen eheyttämistavoista.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet
suunnitellaan paikallisesti ilmentämään toimintakulttuurin periaatteita.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia
voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja
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Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista
lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen
tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja
kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan
toteuttaa mm:

muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja
yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden
osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on
käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin
tavoitteena on
•
•
•
•
•
•
•

vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun
tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa
nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden
käsittelyyn ja edistämiseen
lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja
työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin
vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin
vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän
elämäntavan mukaista toimijuutta
innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri
lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä.
Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa
kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään
toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien
väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia
tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.
Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan
osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa
muodostettaessa.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.
Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja
keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen.
Valtion koulukodin koulussa tuemme oppilaidemme oppimista, osallisuutta, arjen
sujuvuutta ja heidän toimintakykynsä vahvistumista. Huomioimme opetuksemme
eheyttämisessä oppilaidemme tarpeet ja opetuksellemme asetetut tavoitteet. Pyrimme
toteuttamaan opetuksessamme tapahtuvan eheyttämisen mahdollisimman monipuolisesti
opetussuunnitelmamme perusteisiin kirjatuilla työtavoilla: rinnastamalla, jaksottamalla,
toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja, suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia
oppimiskokonaisuuksia, muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia tai
kokonaisopetuksena.
Opetuksen eheyttäminen sisältyy Valtion koulukodin koulun monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.
Näiden toteutus on kuvattu tarkemmin luvussa 4.4.2.
Lukuvuositavoitteiden mukaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat kaikilla Valtion
koulukotien yksiköillä samat, mutta toteutustavat ovat yksikkökohtaisia. Koulumme henkilökunta
on mukana oppimiskokonaisuuksiemme suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjaamme toteutettavat
vuosittain tarkennettavat monialaiset oppimiskokonaisuudet lukuvuosisuunnitelmaamme.
Arvioimme lukuvuosisuunnitelmaamme vuosittain toimintakulttuurimme kehittämiseksi.
Arvioimme oppilaidemme monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa osoittaman laaja-alaisen
osaamisen ja työskentelytaidon osana oppilaidemme oppiaineiden ja yksilökohtaisten tavoitteiden
arviointia. Oppilaamme osallistuvat arviointiin itsearvioinnin keinoin.
Suunnitellessamme oppimiskokonaisuuksia huomioimme perusopetukselle asetetut tavoitteet ja
sovellamme niitä oppilaillemme mielekkäällä tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla
pyrimme siihen, että oppilaamme haluavat oppia uutta, oppivat tulemaan toimeen toisten ihmisten
kanssa sekä uskaltavat asettaa itselleen uusia tavoitteita ja unelmia. Varaamme oppilaillemme
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mahdollisuuden osallistua oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun tuen tarpeensa mukaisesti.
Tällä osallistamme heidät myös samalla koulumme toimintakulttuurin kehittämiseen. Valitsemme
oppimiskokonaisuuksiemme sisällöt niin, että ne tukevat perusopetuksemme toimintakulttuurin
periaatteiden (luku 4.2.1) toteutumista.

5.

Oppimista ja hyvinvointia edistävä
koulutyön järjestäminen

5.1.

Yhteinen vastuu koulupäivästä

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä.
Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden
hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta
ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.
Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.
Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta.
Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja
vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.
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Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä
sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa
siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle
koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja
tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa
oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen
esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on
vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat
näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden
oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan
arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen
sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden
oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää
vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti
oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.
Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena
koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä
yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja
työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä.
Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti
ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle
vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain
edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua
poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.
Koulussamme on oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön keskeisenä tavoitteena luoda
mahdollisuus sille, että oppilaamme voivat hyvin turvallisessa oppimisympäristössämme.
Yhteinen vastuu hyvästä, turvallisesta ja ennakoivaan työotteeseen perustuvasta
koulupäivästämme pohjautuu Valtion koulukotiemme arvoihin, joita kouluhenkilöstömme välittää
oppilaillemme kaikessa päivittäisessä toiminnassaan ja yksittäisissä arjen kohtaamistilanteissa.
Kouluhenkilöstömme tukena toimii koulukodin moniammatillinen työyhteisö, joka tehtävänä on
turvata yhteistä oppilaidemme hyvinvointia myös koulutyön osalta. Vastuu oppilaidemme hyvästä
ja turvallisesta koulupäivästä on jokaisen työtekijämme vastuulla. Myös oppilaillamme ja heidän
huoltajillaan on omalla toiminnallaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa koulupäivän kulkuun.
Vastuullinen koulupäivä perustuu yhteisön yhteisiin arvoihin ja jaettuun ymmärrykseen siitä, että
hyvä koulupäivä on osa kokonaisvaltaista yhteisöllistä hyvinvointia, joka pohjautuu tavoitteelliseen
ja suunnitelmalliseen sekä ennakoitavaan asiantuntijatyöhön.
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Jokaisella oppilaallamme on mahdollisuus omalla tavallaan kehittyä merkitykselliseksi
yhteiskunnan jäseneksi. Ensimmäinen vaihe tässä on se, että kohtaamme meille tulevan
oppilaan ja kuuntelemme häntä. Kun oppilaamme saa kokemuksen siitä, että hän on
merkityksellinen, alkaa vahvistuminen. Tätä kautta hän pystyy pienin askelin ottaa vastuuta omista
asioistaan. Yhdenvertaisuusperiaatteemme huomioi erilaiset oppilaat kannustamalla kaikkia
yhdessä oppimiseen ja tasa-arvoa edistäviin oppimismenetelmiin.
omassa elämässä kehittyy oppilaillamme taidoksi hallita omaa elämäänsä. Tämän vuoksi
on tärkeää, että oppilaamme osallistuvat omien asioidensa käsittelyyn ja suunnitteluun, ja
että asianosaiset tietävät riittävästi kulloinkin esillä olevaan kysymykseen liittyvistä tekijöistä.
Kunnioitamme oppilaamme tunteita perhettään kohtaan ja tuemme hänen osallisuuttaan
perheessään. Oppilaittemme huoltajat osallistuvat toimintamme suunnitteluun ja ovat osallisina
lastaan koskevissa asioissa. Koulukotihenkilöstömme on aktiivinen kodin suuntaan ja antaa tietoa
koulutyön sujumisesta.
Turvallisuuson edellytys oppilaidemme myönteiselle kehitykselle. Sisäisen turvallisuuden
ja rajojen saavuttaminen on vahvistumisen edellytys. Arkipäivän toimintojen ja kaikkien
oppilaidemme kanssa työskentelevien aikuisten menettelytapojen tulee olla ennustettavia. On
tärkeää, että koulumme aikuiset ja oppilaat pitävät yhteisesti tehdyistä sopimuksista kiinni.
Oppilaidemme turvallisuutta lisää kokemus siitä, että viime kädessä aikuiset kantavat vastuun
tehdyistä päätöksistä. Aikuisten kyky luoda rauhallista ilmapiiriä lisää oppilaittemme toiveikkuutta
ja myönteisyyttä.

Koulumme toimintakulttuuri kasvattaa ja ohjaa oppilaitamme reiluun ja hyvään käytökseen
koulutovereitaan sekä koulumme aikuisia kohtaan. Koulumme aikuiset antavat omalla
toiminnallaan tästä oppilaillemme käytännön esimerkin. Jokaista ihmistä kohdellaan
koulussamme kunnioittavasti ja jokainen ihminen on samanarvoinen. Edistämme koulussamme
suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä.
Arvostamme koulumme toiminnassa työntekoa ja yhteistoiminnallisuutta. Tämä näkyy paitsi
oppilaidemme arkielämän taitojen opettelussa, myös koulunkäyntiin liittyvien velvollisuuksien
hoitamisessa. Oppilaalla on omat vastuunsa yhteisössämme. Korostamme koulussamme toisen
ihmisen loukkaamattomuutta, työn ja työrauhan kunnioittamista sekä sovituista asioista ja
tehtävistä huolehtimista.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme myönteisellä vuorovaikutuksella yhteisön hyvinvointiin.
Painotamme oppilaittemme opetuksessa hyvien vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Näillä taidoilla
on merkitystä oppilaidemme suotuisassa kasvussa ja oppimisessa.
Kuvaamme koulumme vuosittaisessa toimintasuunnitelmassamme, miten edistämme
oppilaidemme ja heidän huoltajiensa osallisuutta, sekä tarkennamme siinä oppilaidemme
kodin ja koulumme yhteistyötä. Tarkennamme myös vuosittain koulumme sisäisen yhteistyön
organisointia, kehittämistä ja seurantaa työnjaon, vastuunjaon ja käytäntöjen näkökulmista.
Kouluyksiköillämme on ajantasainen turvallisuussuunnitelma sekä oppilashuollon suunnitelma,
joihin on kirjattu toimenpiteet ja vastuut oppilaidemme hyvän ja turvallisen koulupäivän
takaamiseksi.

5.2.

Yhteistyö

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja
laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun
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. Koulussamme tehtävä työ on inhimillistä vuorovaikutusta, joka perustuu ammatillisen
koulutuksemme tuottamaan osaamiseen sekä ihmisarvoa kunnioittavaan ja oikeudenmukaisuutta
noudattavaan eettiseen toimintaan. Järjestämme oppilaidemme koulupäivän niin, että siitä
muodostuu oppilaidemme kannalta turvallinen, eheä sekä ennakoitava; oppituntiemme
ja koulumme kerhotoiminnan sekä mahdollisen muun tarjoamamme toiminnan mielekäs
kokonaisuus. Tämä tukee oppilaidemme tervettä kokonaiskasvua ja kehitystä, hyvinvointia sekä
perusopetuksen tavoitteiden saavuttamista.

tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden
sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista
arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

5.2.1.

Oppilaiden osallisuus

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen.
Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta
omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.
Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva
tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden
osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan
ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön
valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.
Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta.
Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa,
vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään,
toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut
osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja
käytännössä.
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Oppilaillamme on oikeus tulla kuulluksi ikätasonsa mukaisesti itseään koskevissa ja
oppimisympäristönsä tarpeisiin liittyvissä asioissa. Osallistamme oppilaitamme myös koulumme
toiminnan ja oman opetuksensa suunnitteluun ja arviointiin. Oppilaillamme on mahdollisuus
vaikuttaa koulumme kehittämiseen, järjestyssääntöjemme laatimiseen ja koulumme eri
tapahtumien toteuttamiseen. Oppilaamme saavat olla mukana miettimässä eri toimintakeinoja ja
toteutustapoja.
Oppilaidemme oman kokemusmaailman ja kiinnostuksen kohteiden esille tuomisen tavoitteena
on motivoida oppilaitamme uusien asioiden oppimisessa. Rohkaisemme oppilaitamme toimimaan
heille luontaisella tavalla opettajamme toimiessa enemmän oppimisen ohjaajana. Työtapamme
ja erilaiset oppimisympäristömme valitaan siten, että ne tukevat oppimistavoitettamme sekä
oppilaidemme osallistamista.
Oppilaamme asettavat itse oppimisensa tavoitteita, keskustelevat niistä ja pohtivat eri
ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Tarkoituksenamme on
tarjota osallisuuden kokemuksia kaikille oppilaillemme ja aikaansaada muutoksia heidän
elinympäristöissään, joista koulumme on yksi osa-alue.
Oppilaamme kirjoittavat joka kuukausi yhdessä omaohjaajansa ja opettajansa kanssa
kuukausikirjeen, joka lähetetään oppilaamme sosiaalityöntekijälle ja huoltajille. Kuukausikirjeessä
kerromme oppilaamme ajankohtaisista koulukuulumisista, hänen koulutyönsä sujumisesta ja
koulumme tapahtumista.
Kuulemme koulumme oppilaskunnan hallitusta toimintamme kehittämiseen liittyvissä asioissa.
Oppilaskuntatoimintamme kautta oppilaamme tottuvat vaikuttamaan omaan elämäänsä ja
koulutoimintaansa liittyvissä ratkaisuissa. Oppilaskuntamme hallitus osallistuu koulumme
erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien sekä teemapäivien suunnitteluun ja järjestämiseen.
Oppilaskuntamme myös esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan koulutyöhön ja koko yhteisömme
toimintaan liittyvissä asioissa. Oppilaamme osallistuvat päivänavausten pitämiseen ja toimivat
oppaina vierailijoille koulussa.
Oppilaskuntatoimintamme on tärkeä osa oppilaittemme demokraattista toimintakulttuuria.
Oppilaittemme toimiminen oppilaskunnan hallituksessa kehittää heidän valmiuksiaan toimia oman
ryhmänsä edustajana ja harjaannuttaa heidän neuvottelutaitoihinsa perustuvaa yhteistoimintaa.
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Oppilaskuntatoimintamme tavoitteena on herättää oppilaidemme kiinnostus oman koulumme
kehittämistä kohtaan.
Koulumme tukioppilastoiminta tukee oppilaidemme osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä.
Tukioppilaamme auttavat uusia oppilaitamme tutustumaan kouluumme, kouluympäristöömme,
toimintaperiaatteisiimme ja koulutovereihinsa jo oppilaan ensimmäisellä tutustumiskäynnillä.
Tavoitteenamme on luoda kouluumme yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista
koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Tukioppilaamme saavat tehtäväänsä
perehdytyksen

5.2.2.

Kodin ja koulun yhteistyö

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan
kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja
tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja
kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä
on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan,
luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava
siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi
suorittaa joko siten, että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen
oppimäärää vastaavat tiedot. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta
ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja
kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan
opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista,
oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja
todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista.
Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä.
Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja
koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen
ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten
lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja
kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön
ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja
koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa
vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat
yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle.
Koulumme vastaa opetuksesta koulukotiyhteisössä. Oppilaamme kodin ja koulun yhteistyön
lähtökohtana on . Tavoitteenamme on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä, tervettä kasvua,
kehitystä ja oppimista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Sijoituksen aikana oppilaamme elävät samanaikaisesti koulukodin ja kodin vaikutuspiirissä.
Tämä edellyttää kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaamme kokonaisvaltaisen
terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Hyvä yhteistyö oppilaidemme perheiden ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa on onnistumisen edellytys koko sijoitukselle. Jo tutustumiskäynnillä
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Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen
kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet.
Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista
vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista viestintää. Kodin ja koulun
yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.

kerromme huoltajille koulujemme toimintatavoista ja siitä, miten he voivat pitää yhteyttä koulumme
henkilöstöön.
Koulumme henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä asumisyksiköiden, laitoksen erityistyöntekijöiden
ja huoltajien kanssa. Koulumme henkilöstö auttaa ja tukee osaltaan huoltajien kasvatustehtävää.
Kouluissamme jokaiselle oppilaallemme nimetään omaopettaja. Oppilaamme omaopettaja tapaa
huoltajia yhteisissä neuvotteluissa ja keskustelee heidän kanssaan oppilaamme koulunkäyntiin
liittyvistä asioista. Myös muut koulumme opettajat pitävät tarvittaessa yhteyttä koteihin.
Oppilaamme omaopettaja osallistuu asiakassuunnitelmaneuvotteluihin, joissa moniammatillisesti
pohdimme oppilaamme sijoitukseen, vapaa-ajan viettoon, perhesuhteisiin, terveyteen, arkielämän
taitoihin ja jatkosuunnitelmiin liittyviä asioita. Yhteistyömme tavoitteena on molempiin
suuntiin tapahtuva välitön yhteydenpito. Perusperiaatteinamme ovat avoimuus, rehellisyys,
luottamuksellisuus ja toisen kunnioittaminen. Yhteisesti sovimme myös siitä, mikä on kullekin
perheelle paras ja luontevin yhteydenpitotapa.
Kutsumme huoltajat koulumme juhliin ja muihin tapahtumiin, ja heillä on mahdollisuus vierailla
koulukotimme vierasasunnolla. Lisäksi järjestämme koulussamme erilaisia kodin ja koulun
yhteistyöpäiviä, muun muassa perhepäiviä, jolloin vanhemmat voivat osallistua lapsensa
koulupäivään.
Oppilaidemme huoltajilla on aina mahdollisuus antaa palautetta kodin ja koulun välisestä
yhteistyöstä sekä esittää toivomuksia sen kehittämiseksi ja tuen saamiseksi. Pyydämme
oppilaidemme huoltajia vastaamaan sijoituksen päätyttyä asiakastyytyväisyyskyselyyn, jonka
avulla he voivat arvioida koulukotisijoituksen onnistumista.
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5.2.3.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen
kanssa

Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista.
Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen.
Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana
yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien
suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon
toteuttamisessa.
Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä
ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen
nivelvaiheissa ja oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien
opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen
välistä yhteistyötä. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää
pedagogiikan kehittämistä.
Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamuja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-,
liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden
lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.
Yhteistyö koulukotimme kaikkien työntekijöiden kesken on koulumme kehittämisen edellytys,
ja yhteistyötaidot ovat koulumme kasvatuksen päämäärä. Tämän vuoksi oppilaidemme on
hyvä nähdä ja kokea yhteistyön merkitys jo koulutyössä. Opettajiemme keskinäisellä ja
muiden tahojen kanssa tehtävällä dialogisella yhteistyöllä onnistumme kasvatustyössä parhaiten.
Opettajamme tekevät päivittäin tiivistä yhteistyötä niin keskenään kuin asumisyksiköidemme
ja laitoksemme erityistyöntekijöiden kanssa. Opettajamme vierailevat asumisyksiköissämme
ja välittävät koulukuulumiset suullisesti sekä kirjaavat oleelliset tapahtumat Wilma32

oppilastietojärjestelmäämme. Jokaisella ohjaajallamme on henkilökohtaiset Wilma-tunnukset,
jotta he voivat seurata oppilaamme päivittäistä koulutyötä Wilman avulla.
Oppilaamme ovat huostaanotettuja lapsia ja nuoria, joten yhteistyö sijoittavan kunnan
sosiaalitoimen kanssa on tärkeää. Koulumme aikuisten tekemä hyvä yhteistyö perheiden ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa on onnistumisen edellytys koko sijoitukselle. Kun sosiaalityöntekijät
vierailevat koulukodissamme, annamme heille tietoa koulumme toimintatavoista ja käytänteistä.
Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus seurata oppilaamme edistymistä ja osallistua hänen
koulunkäyntinsä tavoitteiden asetteluun. Yhteistyö on aktiivista ja vastavuoroista, oppilaamme ja
hänen perheensä yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa.
Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulumme toimii yhteistyössä niin oppilaamme lähettävän
koulun kuin toisen asteen oppilaitosten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan voimme tehdä
tutustumiskäyntejä toisen asteen oppilaitoksiin tai toisen asteen oppilaitokset voivat käydä
esittelemässä toimintaansa koulussamme. Koulumme tekee yhteistyötä myös monien muiden
yhteiskunnan instituutioiden ja toimijoiden kanssa. Oppilaamme voivat vierailla monipuolisesti eri
virastoissa ja kulttuurilaitoksissa. Yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa auttaa oppilaitamme
löytämään itselleen mieleisen jatko-opintoalan ja ammatin.

5.3.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten
keinojen käyttö

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.
Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko
tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia
keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa
käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa
tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään.
Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja
määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi
työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä
olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus
kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman
yhteydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja
niihin liittyvistä menettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen
laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös
koulun järjestyssääntöjen toteutumista.
Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään
kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma
voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan
koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat
yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.
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Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun
esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla,
joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto
ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä
vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on
oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös
kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa
noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa.

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa
voidaan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan
hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti
hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä
samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon
raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä
ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai
loukkaavalla tavalla.
Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista.
Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun.
Yhteistyö huoltajien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee
suunnitelman toteutumista. Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman
hyväksymistä tai päivittämistä.
Koulumme jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa varmistetaan
työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen. Arvioimme koulumme opetukseen, kasvatukseen
ja turvallisuuteen vaikuttavia keinoja viikoittain arjessa. Keskeisiä arjen keinoja ovat opettajan
antama ohjaus ja palaute, yhteistyö ja huolenpito.
Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu koulukotimme kaikille työntekijöille.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme myönteisellä vuorovaikutuksella tukemaan oppilaamme
hyvinvointia yhteisössämme. Oppilaidemme tulee käydä säännöllisesti koulua, noudattaa yhteisiä
sääntöjä ja suhtautua arvostavasti koulutovereihinsa ja koulukotimme henkilöstöön.
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Oppimistilanteisiin sisältyy paljon keskustelua ja oppilaan toiminnan ohjaamista. Keskustelu
on ensisijainen tapa ohjata oppilastamme, jos hän käyttäytyy epäasiallisesti. Keskustelumme
tavoitteena on pysähtyä hetkeen ja luoda yhteinen ymmärrys oppilaamme kokemuksesta.
Kuulemme oppilasta ja annamme hänelle mahdollisuuden ehdottaa sopivia keinoja tilanteen
ratkaisemiseksi ja vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi. Tämä auttaa oppilastamme
ymmärtämään ja kunnioittamaan koulumme ja yhteisömme sääntöjä ja toimintatapoja sekä
ymmärtämään omien tekojensa seuraamukset ja edistämään omia vuorovaikutustaitojaan.
Keskustelujen myötä oppilaallemme välittyy tunne, että hänestä huolehditaan ja välitetään, häntä
kuunnellaan ja hänet kohdataan.
Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle
oppilaallemme voimme määrätä perusopetuslaissa säädetyn kurinpitorangaistuksen tai ojentaa
häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Voimme käyttää keinoina vain perusopetuslaissa
säädettyjä turvaamistoimenpiteitä.
Koulussamme käytettäviä kurinpidollisia toimia ovat kasvatuskeskustelu, siivousvelvoite,
oppilaamme määrääminen poistumaan jäljellä olevan oppitunnin tai koulupäivän ajaksi,
oppilaamme opetukseen osallistumisen epääminen, oppilaamme määrääminen tekemään
kotitehtäviä, jälki-istunto, kirjallisen varoituksen antaminen ja määräaikainen erottaminen
koulusta. Turvaamistoimenpiteinä voimme poistaa oppilaamme luokkahuoneesta tai muusta
opetustilasta, ottaa haltuun oppilaidemme esineitä tai aineita ja tarkistaa hänen tavaransa.
Käyttäessämme kurinpitotoimia, on tärkeää, että oppilaitamme kohdellaan tasapuolisesti
eikä ketään syrjitä. Koulukotimme henkilökunta ei saa käyttää harkintavaltaansa väärin tai
epäoikeidenmukaisesti. Henkilökuntamme toiminnan tulee olla puolueetonta, oikeellista ja
virheetöntä. Jokainen koulukodissamme työskentelevä työntekijä on velvollinen puuttumaan
tilanteisiin, joissa näkee koulumme sääntöjä rikottavan ja aloittamaan tilanteen selvittelyn
viipymättä.
Koulumme henkilöstö on aina yhteydessä kurinpitotoimien seuraamuksista asumisyksiköiden
ohjaajiin, oppilaamme huoltajiin sekä erityistyöntekijöihin. Käsittelemme asiat tarvittaessa
moniammatillisesti koulukodissa tai laajemmissa verkostopalavereissa. Koulumme henkilöstö
kirjaa kirjaamista edellyttävät tapahtumat ja seuraamukset sähköiseen Wilmaoppilastietojärjestelmään. Tarvittaessa otamme koulusta yhteyttä viranomaisiin.
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Koulumme toimintaperiaate pohjaa positiiviseen opetukseen ja kasvatukseen, jonka tavoitteena
on tukea jokaisen oppilaamme hyvinvointia ja kokemusta elämänsä merkityksellisyydestä.

5.4.

Opetuksen järjestämistapoja

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset
mahdollisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja.

5.4.1.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu tekee mahdolliseksi joustavan opinnoissa etenemisen.
Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, joidenkin opetusryhmien tai
yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta
tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. Vuosiluokkiin sitomattoman
opiskelun käytöstä määrätään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Mahdollisuudesta tulee
mainita myös silloin kun vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytetään yksittäisen oppilaan
kohdalla.
Koko koulun tai yksittäisten oppilasryhmien osalta vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun
toteuttaminen edellyttää, että oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät
sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet
muodostetaan kussakin oppiaineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemän tuntijaon ja
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opintokokonaisuudet voidaan myös muodostaa
yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Opetussuunnitelmassa on määrättävä,
mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaille pakollisia ja mitkä valinnaisia. Kaikille vuosiluokkiin
sitomattomaan opetukseen osallistuville oppilaille tulee laatia opinto-ohjelma.

Oppimisen arvioinnista vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa määrätään osiossa Oppimisen
arviointi.

Oppilaamme voivat opiskella vuosiluokkiin sitomattomasti. Jos meille tulevalta oppilaalta on
jäänyt osa yläkoulun oppisisällöistä suorittamatta tai suoritus on arvioitu hylätyksi, laadimme
oppilaalle yksilöllisen, vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman, joka sisältää tarpeen mukaan
oppisisältöjä eri luokka-asteilta. Tämä antaa mahdollisuuden oppilaallemme edetä opinnoissaan
yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oleva oppilas ei
jää luokalleen mahdollisten puuttuvien tai hylättyjen suoritustensa vuoksi, vaan lukuvuoden
päättyessä hän saa lukuvuositodistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksista ja
siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät.
Oppilaamme noudattaa koulujemme hyväksyttyä tuntijakoa.
Kuvaamme oppilaamme yksilölliset opiskeluratkaisut ja aikataulut pedagogisissa asiakirjoissa.
Arvioimme oppilaamme opinnoissa etenemistä hoito- ja kasvatussuunnitelmaneuvotteluiden
yhteydessä säännöllisesti. Oppimisen arvioinnista on enemmän luvussa 6.

5.4.2.

Yhdysluokkaopetus

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin
sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän
pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä. Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa
kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen.
35

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

Mikäli vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytetään vain yksittäisen oppilaan kohdalla, laaditaan
hänelle opetussuunnitelmaan perustuva opinto-ohjelma. Siinä kuvataan oppilaan opintojen
tavoitteet, määritellään opintokokonaisuuksien suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset
erityistavoitteet. Oppilaan opintojen etenemistä tulee seurata säännöllisesti.

Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja
johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen
kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset
viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata
oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata oppilaan
oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy
vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään opiskeluryhmään,
oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai sen osan
suorittamiseksi.
Opiskelu
yhdysluokassa
voidaan
toteuttaa
myös
vuosiluokkiin
sitomattomana
perusopetusasetuksen mukaisesti. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa
opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosiluokkiin. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea
kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdysluokkaa tai yksittäisiä oppilaita.
Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertaisja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös
etäyhteyksiä hyödyntäen.
Koulussamme
toteutettava
opetus
voidaan
järjestää
yhdysluokkaopetuksena.
Yhdysluokassamme opiskelee eri-ikäisiä oppilaita omaopettajansa johdolla. Yhdysluokassamme
voimme toteuttaa opetusta jokaisen oppilaamme yksilöllisten opiskeluratkaisujen mukaisesti.
Oppiaineita voidaan opiskella myös vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Voimme myös käyttää
yhteisiä aihepiirejä, joita eriytetään tarvittaessa ylös - ja alaspäin. Eri oppiaineittemme
vuosiviikkotunnit löytyvät osiosta Valtion koulukodin koulun tuntikehys
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5.4.3.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää
opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta
annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen
järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten
näkökulmasta.
Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä
valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta
ja sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista
kestävyyttä.
Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella
voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä
tukevaa opetusta, syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia
opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.
Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä.
Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja
mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen
tavoitteiden mukaisesti.
Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan
samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee
olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet
oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla
ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan
opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.
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Hyödynnämme koulussamme etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta silloin, kun jotain
tiettyä oppiainetta opiskelee yksi tai vain muutama oppilas. Hyödynnämme etäyhteyksiä
esimerkiksi uskonnon tai kielten sekä kulttuurin opetuksessa. Etäyhteyksiä hyödyntävässä
opetuksessamme tavoitteena on mahdollistaa oppilaalle tärkeiden oppiaineiden opiskelu,
joiden opetukseen ei ole tarkoituksenmukaista perustaa omaa ryhmää. Etäyhteyksiä
hyödyntävä opetuksemme lisää oppilaidemme mahdollisuuksia monipuoliseen opiskeluun,
tukee heidän oman äidinkielensä osaamista ja rikastaa heidän opiskeluansa. Etäyhteyksiä
hyödyntävän opetuksemme avulla pystymme järjestämään oppilaillemme ammattitaitoista
opetusta harvinaisemmissakin oppiaineissa.
Etäyhteyksiä hyödyntämällä voimme lisätä kouluyksiköidemme opettajien ja oppilaiden välistä
verkostoitumista. Järjestämme koulullamme opetukseen soveltuvan tilan ja siihen opetusta
valvovan opettajan. Etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksestamme vastaa Valtion koulukodin se
yksikkö, jossa oppilaamme käy koulua. Eri kouluyksikkömme voivat hyödyntää etäyhteyksiä
hyödyntävää opetusta myös sisäisessä yhteistyössä, oppilaamme mahdollisen sairaalaolon
aikana tai kotona tapahtuvassa opetuksessa.

5.4.4.

Opetus erityisissä tilanteissa

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle
opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta
vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa
olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä,
pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet
huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain
tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa
on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa
olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa yhdistyvät oppimista
ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen
tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät
moniammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen
tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle. Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää
myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta. Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan
kotikuntakorvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu.
Lastensuojelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos
laitoksella on opetuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden
kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus. Oppivelvollisuusikäisten
vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijaitsee.
Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta
myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on
opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun.
Joissakin tilanteissa koulumme oppilas ei aina pysty fyysisesti opiskelemaan koulukodissamme.
Tällöin oppilaamme omaopettaja tekee tarvittavaa pedagogista yhteistyötä oppilaamme asioissa
ja suunnittelee oppilaamme tarvitsemaa opetusta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Tarvittaessa järjestämme opetuksen oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti ja teemme
oppilaallemme Perusopetuslain mukaiset erityiset opetusjärjestelyt
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Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa
esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta
voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai
-keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.

5.5.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva
muu toiminta

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja
muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan
järjestämisestä ja laajuudesta. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päivänavaukset,
juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat
järjestetään siten, että ne tukevat oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja
hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan vahvistavat kokemusta hyvästä ja
turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkökulmasta eheän, vireyttä
vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään toimintaa
ohjaavat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä päätetään
lukuvuosisuunnitelmassa.
Koulun kerhotoiminta
Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun
kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Se on osa maksutonta perusopetusta
ja rakentaa omalta osaltaan toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria.
Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot
tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin. Tavoitteena on lisätä
harrastuneisuutta sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia.
Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan
ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa. Kerhot voivat lisätä
oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen hallintaa ja turvallisuutta.
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Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta. Kerhotoiminnan
järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta
tukevaksi. Oppilaiden osuutta kerhotoiminnan suunnittelussa lisätään. Kerhotoiminnan
järjestäminen tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa myös kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä
sekä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan
järjestämisessä eri hallintokuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen sekä koulun muiden
sidosryhmien osaamista.
Koulun kirjastotoiminta
Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja toteuttaa
sitä yhteistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa. Kirjastotoiminnalla vahvistetaan
oppilaiden yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen
koulukirjastotoiminta tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa oppimistilanteissa ja luo
oppilaille mahdollisuuksia monenlaisten vastuutehtävien hoitamiseen. Koulun kirjasto ja muut
kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkeisiä oppimisympäristöjä sekä monipuolisia työtapoja.
Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppilaita omaehtoiseen lukemiseen ja omiin
lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa hakemaan tietoa eri lähteistä ja
arvioimaan tietolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen, oppilaiden
yksilöllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kotien kanssa. Yhdessä
koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Kouluruokailu
Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä
ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä
täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja
ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen,
sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään
kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikeaaikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana.
Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.
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Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan
kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat
huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun
muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien
kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja
ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun
järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen
sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta
vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista
ja seurannasta.
Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat
Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia
ja opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta
voidaan käyttää työelämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin
tapahtumiin. Säännös luo edellytykset koulupäivän monenlaiseen rytmittämiseen sekä välituntien
järjestämiseen oppilaiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia voivat olla
muun muassa koulun juhlat, teemapäivät ja retket. Opintokäynnit ja leirikoulut voivat koskea
koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin opetusryhmää. Myös niissä hyödynnetään
perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjestämisen mahdollisuutta. Päivän työ
aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.

Opetuksen järjestäjällä on paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten koulupäivä jaetaan
opetusjaksoihin ja välitunteihin, mitä muuta toimintaa koulupäiviin sisältyy ja millaisia
toimintamuotoja käytetään. Ratkaisut muokkaavat koulun toimintakulttuuria. Niitä tehtäessä
otetaan huomioon perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet.
Koulumatkat ja koulukuljetukset
Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä
opastetaan sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden
turvallisuudesta ja käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta
turvallisuudesta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Niistä sekä
kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta,
koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden
sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian
selvittämisessä.
Koulun kerhotoiminta
Koulumme kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi järjestämme kouluyksiköissämme
kerhotoimintaa. Järjestämme kerhoja omana toimintana, ja kerhotoimintavastuun kantaa
koulukotimme moniammatillinen henkilökunta. Kerhotoimintamme tukee erityisesti oppilaidemme
eettistä ja sosiaalista kasvua sekä monipuolista kehittymistä. Tämän lisäksi kerhotoimintamme
vahvistaa oppilaidemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja motivaatiota. Samalla tavoittelemme
kouluviihtyvyyden lisäämistä myönteisen vuorovaikutuksen kautta. Korostamme kerhoissamme
liikunnan merkitystä osana kokonaisvaltaista oppilaamme hyvinvointia. Koulukotiemme
toimintaympäristöissä on erilaisia tiloja, joita voimme hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä.
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Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä
opiskelussa jaksamisen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat
ovat tärkeitä. Niitä hyödynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne
vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaamista ja tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja
kielellistä monimuotoisuutta. Opintokäynnit ja leirikoulut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia
oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri
toimijoiden kanssa.

Kerhojemme tarkoituksena on edistää myönteisiä harrastuskokemuksia sekä antaa oppilaillemme
mahdollisuuksia tavanomaista koulutyötä täydentävään toimintaan. Omien kerhojemme lisäksi
oppilaillamme on mahdollisuus osallistua koulukodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Vahvistamme
vuosittaisen kerhotoimintaohjelmamme lukuvuotemme toimintasuunnitelmassa.
Kirjastotoiminta
Kouluyksikkömme käyttävät sijaintikuntien kirjastopalveluja. Osassa kouluyksiköitämme on
oma kirjasto ja joissakin koulukodeissamme käy säännöllisesti kirjastoauto, jonka palveluja
oppilaamme käyttävät.
Kouluruokailu
Tarjoamme koulukodissamme jokaisena koulupäivänä oppilaillemme maksuttoman aterian, joka
muodostaa merkittävän osan oppilaidemme päivittäisestä ravinnontarpeesta. Kouluruokailumme
tavoitteena on tarjota oppilaillemme ravitsemussuositusten mukaista, täysipainoista ja maistuvaa
ruokaa. Hyvin suunniteltu, monipuolinen ja maistuva kouluateria tukee oppilaittemme hyvinvointia
ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokailutottumuksia.
Ruokailuun osallistuvien työntekijöiden ja ruokailun valvojan vastuulla on, että ruokahetkestämme
muodostuu rauhallinen sekä viihtyisä ja siihen on varattu aikaa riittävästi. Kouluruokailumme on
kiinteä osa koulumme kasvatus- ja opetustoimintaa, joka tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hyvien
ruokailutapojen omaksumiseen sekä toisen huomioonottamiseen.
Kouluruokailullamme on tärkeä tehtävä kansallisen ruokakulttuurin tuntemuksen välittäjänä ja
säilyttäjänä.
Järjestämme koulussamme myös kansainvälisen ruuan päiviä, jolloin oppilaillamme on
mahdollisuus tutustua muiden kulttuurien ruokakulttuureihin ja ruokailutapoihin. Huomioimme
ruokalistoissamme sesongin mukaiset raaka-aineet sekä kansalliset juhlapäivät. Kouluissamme
on mahdollista saada erityisruokavalio sopimuksen mukaan.
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Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat
Välitunnit ovat oppilaidemme virkistäytymistä varten ja ne vietetään pääsääntöisesti ulkona.
Koulumme henkilökunta voi järjestää välituntisin ohjattua toimintaa, esimerkiksi liikunnallisia
tuokioita. Jokainen opettajamme vastaa vuorollaan välituntivalvonnoista. Välituntivalvonnat
perustuvat työparityöskentelyyn.
Pidämme päivänavaukset opettajiemme johdolla omissa luokissa. Kouluviikon alkajaisiksi
voimme järjestää koko koulumme yhteisen päivänavauksen. Sen voi pitää joku koulumme
henkilökunnasta, koulukotimme muista työntekijöistä, oppilaistamme tai jokin ulkopuolinen taho,
esimerkiksi jokin järjestö.
Järjestämme myös leirikouluja ja retkiä. Leirikoulumme ovat opettajiemme ja ohjaajiemme
yhteistyössä suunnittelemia ja toteuttamia. Tuemme niillä oppilaidemme sosiaalista kehitystä ja
yhteisöllisyyttä. Retkemme ovat leirikouluja lyhyempiä ja suuntautuvat lähialuille. Retkiä voivat
järjestää koulumme tai asumisyksiköidemme työntekijämme tai voimme toteuttaa yhteistyönä.
Koulussamme järjestettävät juhlat ja muut tapahtumat ovat osa koulujemme kasvatus- ja
opetustyötä. Koulumme määrittää vuosisuunnitelmassaan lukuvuoden aikana toteutettavat
yhteiset tapahtumat.
Koulumatkat ja koulukuljetukset
Kouluyksikkömme sijaitsevat pääosin oppilaidemme asumisyksiköiden välittömässä
läheisyydessä. Mikäli oppilaamme koulupaikka on koulukotimme ulkopuolella, käsittelemme
koulukuljetusasiat tapauskohtaisesti. Käsittelemme koulumatkoillamme mahdollisesti tapahtuvan
kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän osana koulujemme turvallisuuskasvatusta. Keskustelemme
kuljetusten aikana tapahtuneesta epäasiallisesta käytöksestä koulussa.
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6.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen
arviointi perusopetuksessa

6.1.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perusopetuslain[1] ja -asetuksen[2] mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi
toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on
•
•

ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen
arviointi).
määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet
(summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja
käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen
kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten
oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.
Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee
olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa.
Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen
arviointikulttuurin kehittymistä.
[1] Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom.
[2] Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom.

Formatiivinen arviointi

Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään omaa
oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Formatiivinen arviointi on osa opetusta.
Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Palautteen tulee auttaa
oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin sekä se, miten voi parantaa suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja
arviointikriteereihin.
Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan
ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Niitä tulee
harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta
oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.
Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle
tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on
tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen
annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja
käyttäytymisestä.[1]
Formatiivista arviointia tehdään aina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
asetettujen ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyjen oppiaineiden tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.
[1] Perusopetusasetus 10 §
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6.1.1.

Koulussamme formatiivinen arviointi on arkemme työkalu. Jatkuvan, formatiivisen arvioinnin
avulla opettajamme pystyvät yhdessä oppilaidensa kanssa räätälöimään kullekin oppilaalle
sopivia yksilöllisiä oppimisen polkuja ja sanoittamaan hänen onnistumisiaan ja vahvuuksiaan.
Formatiivinen arviointi luo lähtökohdan oppimisen edistymiselle. Formatiivisen arviointimme
tavoitteena on olla oppilastamme motivoivaa ja oppimista ohjaavaa.
Koulussamme oppiminen ja kuntoutuminen rakentuvat oppilaamme taitojen ja
hänen omien konkreettisten tavoitteidensa pohjalle. Sovimme oppilaamme omat
tavoitteet sekä hänen oppimisensa että käytöksensä suhteen yhteisesti hoito- ja
kasvatussuunnitelmaneuvotteluissamme. Näihin tapaamisiimme osallistuvat oppilaamme,
psykologimme/erityistyöntekijämme ja sosiaalityöntekijän lisäksi oppilaamme huoltajat ja
omaohjaaja sekä omaopettaja. Kirjaamme yhdessä sovitut tavoitteet oppilaamme pedagogisiin
asiakirjoihin.
Järjestämme yhteisiä tapaamisia oppilaidemme huoltajien kanssa vähintään kaksi kertaa
lukuvuodessa. Tämän lisäksi pidämme huoltajia ajan tasalla oppilaamme oppimisen
edistymisestä Wilman välityksellä, vanhempainilloissamme tai olemalla heihin suoraan
yhteydessä

6.1.2.

Summatiivinen arviointi

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on
saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet.
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Summatiivinen arviointi tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen
päättyessä. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan kuitenkin myös lukuvuoden aikana
tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.[1] Kunkin lukuvuoden
päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus, jota varten tehdään summatiivinen arviointi
siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa
kuuluvissa oppiaineissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi.[2]
Summatiivinen arviointi tehdään suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
asetettuihin ja niiden pohjalta paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin
oppiaineiden tavoitteisiin. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on summatiivinen
kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta. Päättöarviointi kohdistuu
oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen oppimäärän päättyessä.
Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle
tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on
tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan.
Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita,
opettajat yhdessä.[3]
Opettajan tulee dokumentoida
summatiiviseen arviointiin.

arvioinnit

niistä

näytöistä,

jotka

vaikuttavat

oppilaan

[1] Perusopetusasetus 10 §
[2] Perusopetusasetus 10 § 2 mom.
[3] Perusopetusasetus 13 § 1 mom.
Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointimme on kokonaisarvio oppilaamme koko lukuvuoden
edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistukseemme sisältyy käyttäytymisen arviointi.
Oppilaallemme annettava lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle
luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.
Vuosiluokat 3-6
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3. vuosiluokalla oppimisen arviointi on sanallista. 4.luokasta eteenpäin arviointi annetaan
numeroin. Tarvittaessa täydennämme oppilaamme arviointia sanallisesti.
Kuudennen vuosiluokan lopulla arviointimme pääpaino on oppilaamme oppimisen edistymisen
lisäksi hänen työskentelytaitojensa sekä oppimisen taitojensa arvioinnissa. Oppilaallemme
annettavassa lukuvuositodistuksessa ilmenee, miten oppilaamme on saavuttanut kunkin
oppiaineen tavoitteet. Annamme lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaallemme myös muuta
ohjaavaa palautetta. Tavoitteenamme on tuoda esille oppilaamme vahvuuksia oppijana ja
vahvistaa hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan. Nivelvaiheen arviointiin osallistuu
oppilaan lisäksi hänen opettajansa ja huoltajansa.
Käytämme vuosiluokkien 7 - 9 todistuksissa numeroarviointia. Voimme käyttää sanallista
arviointia päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaidemme arvioinnissa, joiden
äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.
Arvioimme yksilöllistetyn oppimäärän suoritukset sanallisesti ja numeroarviointina suhteessa
oppilaamme pedagogisiin asiakirjoihin kirjattuihin tavoitteisiin vuosiluokittain kuten edellä.
Merkitsemme yksilöllistetyn oppimäärän tähdellä. Käytämme toiminta-alueittain annettavassa
opetuksessamme sanallista arviointia.

6.2.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita jokaisella vuosiluokalla.
Arviointi on yhdenvertaista

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta
Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä. Tämä edellyttää
vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen
edistämiseksi. Arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen,
vahvuuksien tunnistaminen ja kannustaminen.
Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa. Yhteistyön
tarkoituksena on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Oppilaan ja
huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja
käyttäytymisestä. [1] Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä,
miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. [2]
Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista
Arviointikäytänteet on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja varmistettava
arviointiperiaatteiden yhtenäisyys koulussa. Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että
sen päättyessä. Arvioinnin tulee kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa
on asetettu tavoitteeksi. Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen.
Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan,
temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden
tarpeiden mukaisesti. Arviointi toimii myös tärkeänä välineenä oppilaan mahdollisten tuen
tarpeiden tunnistamisessa. Opettajien yhteistyö kouluyhteisössä on välttämätöntä arvioinnin
johdonmukaisuuden toteutumiseksi.
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Arviointi perustuu kaikilla vuosiluokilla oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Vuosiluokkien
1–8 päätteeksi annetun lukuvuosiarvioinnin ja perusopetuksen päättöarvioinnin tulee
perustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa
opetussuunnitelmassa täsmennettyihin tavoitteisiin. Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä
on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan.
Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein.

Arviointi on monipuolista
Oppilaiden oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.
[3] Monipuolinen arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Opettaja
valitsee arviointimenetelmät arvioinnin tehtävien ja oppiaineen tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan
ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.
Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden arviointimenetelmän
avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja tavoitteita.
Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin
Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa
vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden tavoitteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.
Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyjä, oppiaineiden tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri
vuosiluokkien päätteeksi annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin. Kriteerit eivät ole oppilaille
asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.
Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen
suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän yhteisiin tavoitteisiin edellä mainittuja
arviointikriteerejä käyttäen.
Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien
oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin. Osaamisen tason määrittelyssä ei käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä.
Oppimäärä yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetustikaan näytä saavuttavan arvosanan 5
edellyttämää osaamisen tasoa.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa toiminta-alueittain
määriteltyihin tavoitteisiin.
Jos oppilas on opiskellut oppimissuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineen erityisten
painoalueiden mukaisesti, hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän
tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä
käyttäen.
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset
Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.
Oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä otetaan huomioon ja huolehditaan siitä, ettei
osaamisen osoittamiselle ole esteitä.
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Oppimisen tuen tarpeet
sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon
siten, että oppilaalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa
osaamisensa.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan kielitaidon taso koulun opetuskielessä sekä arvioinnin kohteena olevan oppiaineen
tiedonalan kielessä
[1] Perusopetusasetus 10 § 1 mom.
[2] Perusopetusasetus 13 § 2 mom.
[3] Perusopetuslaki 22 § 1 mom.
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Arviointikulttuurimme kolme paikallista kehittämisen painopistealuettamme ovat:
1. Oppimisen arviointi, jonka
•
•
•

tulee olla oppilaidemme osallisuutta edistävä,
vuorovaikutteinen toimintatapa
keskiössä on ratkaisukeskeisyys
osana on oppilaidemme ohjaaminen vertaisarviointiin

kannustava,

keskusteleva

ja

2. Nivelvaihe 6. luokalta 7. luokalle siirryttäessä, jossa tavoitteenamme on lisätä oppilaamme ja
hänen huoltajiensa tietoisuutta työskentelytaitojen sekä oppimisen taitojen merkityksestä sekä
niiden kasvavasta merkityksestä yläluokilla.
3. Päättöarvioinnin kriteerien läpinäkyväksi tekeminen oppilaallemme, hänen huoltajilleen sekä
sosiaalityöntekijälleen. Tämän tavoitteena on oppilaidemme yhdenvertaisuus tekemässämme
arvioinnissa.
Kouluyksikkömme määrittävät lukuvuosisuunnitelmissaan, miten ne kehittävät yllä mainittuja
painopistealueitamme.

6.3.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja osaamiseen. Oppimisen arviointi
liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen. Osaamisen arviointi
puolestaan kohdistuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon. Oppilaan oppimista
ohjataan ja osaamista arvioidaan aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain
täsmennettyihin tavoitteisiin.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista erillisinä. Kun
opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti, tulevat myös
laaja-alaisen osaamisen tavoitealueet arvioiduiksi.
Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti,
oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä käyttäen.
Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien
oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä.
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Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä eri vuosiluokkien päätteeksi annettavassa
arvioinnissa ja päättöarvioinnissa.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppimisen ja osaamisen lukuvuoden aikainen arviointi Valtion koulukodin koulussa

6.4.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä ei siis arvioida oppiaineista
erillisenä. Työskentelyn arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin oppiaineiden
tavoitteiden sisältämiin työskentelytaitojen tavoitteisiin. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin
oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi.
Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä
itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia
vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.
Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeita tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai
henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan
ottaa huomioon työskentelyn arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.
Valtion koulukodin koulussa oppilaamme työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Kun
opettajamme toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti, arvioi hän
myös samalla oppilaan työskentelytaitoja.
Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä
itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia
vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.
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Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeet kirjataan oppilaamme pedagogiseen asiakirjaan,
jotta voimme ottaa ne huomioon työskentelyn arviointimme suunnittelussa ja toteutuksessa.

6.5.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle
asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat
koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana
kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan
arvosanaan tai sanalliseen arvioon.
Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai
henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan
ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirjaamme aina tarvittaessa koulussamme olevan oppilaamme käyttäytymiseen liittyvät
erityistarpeet hänen pedagogiseen asiakirjaansa, jotta voimme ottaa ne huomioon, kun
suunnittelemme ja toteutamme käyttäytymisen arviointia. Tuemme toivottua käytöstä
opettamalla ja mallintamalla oppilaillemme tunne- ja sosiaalisia taitoja erilaisissa päivittäisissä
vuorovaikutustilanteissa. Kaikki koulukodissamme työskentelevät työntekijämme sitoutuvat
oppilaidemme hyvän käytöksen tukemiseen pitämällä kiinni yhteisesti sovituista käytänteistämme.

Käyttäytymisen arvioinnin arviointiperusteet:
Erinomainen (10)
Oppilas käyttäytyy huomaavaisesti ja ystävällisesti muita kohtaan, on rehellinen, luo ja ylläpitää
työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä, huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä
tunnollisesti ja oma-aloitteisesti, noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.
Kiitettävä (9)
Oppilas tulee toimeen muiden kanssa, on rehellinen, asennoituu myönteisesti koulutyöhön,
ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä, huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja
välineistä tunnollisesti, noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.
Hyvä (8)
Oppilas tulee yleensä toimeen muiden kanssa, on yleensä rehellinen, huolehtii omalta
osaltaan työrauhasta, huolehtii pääsääntöisesti ympäristöistä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä,
noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja.
Tyydyttävä (7)
Oppilas on usein vaikeuksissa muiden kanssa, saattaa käyttäytyä vilpillisesti, häiritsee työrauhaa,
suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin, noudattaa
sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti.
Kohtalainen (6)
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Käyttäytymisen arvioinnilla ohjaamme oppilastamme hyvään käyttäytymiseen. Käyttäytymisen
arvioinnin kohteena on se, miten oppilaamme ottaa huomioon muut ihmiset ja yhteisönsä
sekä noudattaa yhteisesti sovittuja käyttäytymisen periaatteita. Arvioidessamme oppilaamme
käyttäytymistä, tulee olla tarkka siitä, ettei arvioinnin kohteena ole oppilaamme persoona,
temperamentti tai jokin henkilökohtainen ominaisuus. Tästä syystä koulullamme on selkeät ohjeet
siitä, kuka suorittaa arvioinnin ja mitä asioita arvioimme. Koulumme opetussuunnitelmaan on
laadittu tavoitteet oppilaamme käyttäytymiselle.

Oppilas on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa, käyttäytyy vilpillisesti, laiminlyö ympäristöä
sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä, häiritsee työrauhaa usein, suhtautuu välinpitämättömästi
sääntöihin ja hyviin tapoihin.
Välttävä (5)
Oppilas ei tule toimeen muiden kanssa, syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin, halveksii
ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä, estää muiden työskentelyn, ei välitä
säännöistä eikä hyvistä tavoista.
Käyttäytymisen arviointia ei merkitä ero eikä päättötodistukseen. Huoltajan kirjallisesta pyynnöstä
voidaan antaa erillinen liite, josta ilmenee käyttäytymisen arvosana.

6.6.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

6.6.1.

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä
oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen
arvion.[1]

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa
jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan
vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta
koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa
oppiaineessa on tukitoimista huolimatta hylätty.
Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi,
tulee siitä tiedottaa lukuvuoden aikana oppilasta ja huoltajaa sekä sopia toimenpiteistä
oppimisen tukemiseksi. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen
osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja
taidot erillisessä näytössä.[2] Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä.
Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla
oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, vuosiluokalle jättämisestä
voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistukseen ehdollinen päätös. Päätöksessä
mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä
näytössä on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.
Oppilas voidaan myös jättää vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos se
katsotaan hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaalle ja hänen
huoltajalleen tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.[3]
[1] Perusopetusasetus 11 § 1 mom.
[2] Perusopetusasetus 11 § 1 ja 2 mom.
[3] Perusopetusasetus 11 § 2 mom.
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6.6.2.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oppilas voi edetä opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan vuosiluokkiin
sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa
määrätään opintokokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä
opinnoissa etenemiseen asianomaisessa oppiaineessa. Oman opinto-ohjelman mukaan
opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna
hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan
eteenpäin.
Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen,
jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman
mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen
perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi,
kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa
koulusta.
Oppilaallemme laadittu pedagoginen asiakirja toimii hänen oppimisensa arvioinnin
pohjana. Koulumme opettajat keskustelevat säännöllisesti oppilaamme, hänen huoltajansa,
omaohjaajansa ja sosiaalityöntekijänsä kanssa oppilaallemme asetetuista tavoitteista, arvioinnin
perusteista, periaatteista ja käytänteistä.

Mikäli oppilaallamme on ollut lukuvuoden aikana huomattavia poissaolojaksoja, on
hänellä mahdollisuus osoittaa osaamisensa poissaolon aikana kertyneistä suorittamattomista
opinnoistaan lukuvuoden päätyttyä kesäkuussa tenttien. Suoritettavien osien määrä arvioidaan
aina yksilöllisesti siten, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat kokonaisuudessaan
oppiainetavoitteiden lisäksi. Huomioimme suoritusmahdollisuutta suunniteltaessa sen, että
oppilaamme saa osoittaa osaamisensa erillisessä näytössä monipuolisesti tavoilla, joilla hän
parhaiten saa tietonsa ja taitonsa esille. Arvioimme oppilaamme tilanteen näissä tilanteissa
moniammatillisesti.
Lukuvuoden päättyessä oppilaamme saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan
opintokokonaisuuksistaan ja siirtyy seuraavalle luokalle jatkamaan opintojaan siitä, mihin ne
edellisenä lukuvuonna jäivät.
Vuosiluokkiin sitomattomassa opinnoissa opiskeleva oppilaamme saa lukuvuositodistuksena
samanlaisen todistuksen kuin ikätoverinsa. Merkitsemme lisätietoihin tiedon, että oppilaamme
opiskelee vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Oppilaan opinto-ohjelma voidaan laittaa
todistuksen liitteeksi.

6.7.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset
oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksessa kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat yhteiset oppiaineet arvioidaan
kunkin lukuvuoden päätteeksi erillisinä.[1] Arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi, fysiikka, kemia,
biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Lukuvuositodistukseen merkitään sanallinen
arvio tai arvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut opinto-ohjelmaansa kuuluneiden
oppiaineiden tavoitteet lukuvuoden aikana.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja
taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin
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Jos oppilaamme opiskelun etenemisessä ilmenee suuria muutoksia tai koko vuosiluokan
suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustelemme oppilaamme, hänen
huoltajansa ja omaohjaajansa sekä sosiaalityöntekijänsä kanssa tilanteesta ja sovimme yhteiset
tukitoimet.

taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden
valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista
arviota tai arvosanaa.
Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä
monialaisten oppimiskokonaisuuksien opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan
huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa muodostettaessa. Oppiainekohtainen arviointi tulee
suunnitella ja olla oppilaiden tiedossa jo oppimiskokonaisuuden alkaessa. Monialaisista
oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosanoja.
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät
valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti
hyväksytty- merkinnällä.
Perusopetuksen tuntijaon mukaiset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1–3 opetuksen
järjestäjän päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroin. Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2
vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana.
[1] Perusopetusasetus 10 § 2 mom.
Arvioimme valinnaiset aineet 3.luokan osalta sanallisesti ja vuosiluokilla 4.-9. vähintään 2
vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annamme numeroarvosanan. Oppimäärältään
alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat
kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti.
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6.8.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen
päättyessä. Päättöarvioinnissa annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan
osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin
kriteereihin. Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut
perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen
mukaisesti.
Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa
oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä.
Avaamme päättöarvioinnin kriteerejä oppilaillemme mahdollisimman varhain aiemmilla
vuosiluokilla. Opettajamme keskustelevat oppilaamme ja hänen huoltajansa kanssa
päättöarvioinnin vaikutuksista jatko-opintoihin.
Oppilaamme, joka opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, arvioidaan
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Käytämme arvioinnissamme valtakunnalliseen
opetussuunnitelmaan kirjattuja päättöarvioinnin kriteereitä. Yleisen oppimäärän mukaan
arvioitavista aineista annamme aina numeroarvioinnin.
Toteutamme arviointia monipuolisilla menetelmillä, joiden tavoitteena on edistää oppilaamme
oppimista sekä vahvistaa hänen oppijaminäkuvaansa.
Valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän,
arvioimme numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja
tällaisista oppimääristä koostuvat muut kokonaisuudet arvioimme sanallisesti.
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6.8.1.

Päättöarvosanan muodostaminen

Päättöarvosanan muodostaminen perustuu oppilaan osoittaman osaamisen tasoon suhteessa
oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Niiden oppiaineiden tavoitteiden, joiden osalta osaaminen on osoitettu
vuosiluokilla 7 ja 8, arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehtäessä. Näihin tavoitteisiin
perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä.
Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu
kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi
kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.
Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan myös päättöarvioinnissa.

6.8.2.

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen
suoriutumistaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen päättöarvioinnin
kriteereitä. Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa
oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) suhteessa hänelle määriteltyihin,
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin, ei päättöarvioinnin kriteereihin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen
oppiaineiden yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin sen mukaan, mitä oppilaan
erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
oleva oppilas opiskelee opintokokonaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin
oppiaineittain.
Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettuihin
tavoitteisiin, ja jokaisesta toiminta-alueesta annetaan sanallinen arvio.

6.8.3.

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli
ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia,
biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät
numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa.
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen määriteltyä
eri kielen oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus
-oppiaineen oppimäärät.
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 tai sen oppimäärästä toiseen.
Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä[1] tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin
perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida.
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Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arvioinnissa voidaan antaa
numeroarvosanan sijaan sanallinen arvio myös päättöarvioinnissa. Oppimäärän yksilöllistäminen
tehdään vasta silloin, kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5
edellyttämää osaamisen tasoa.

Oppiaineen opiskelusta vapauttamiseen tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua
jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen ratkaisuun.

[1] Perusopetuslaki 18 § 1 mom.

6.8.4.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi
päättöarvioinnissa

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja
kotitalous. Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin
oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja
taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta
päättötodistukseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista
opinnoista ei anneta päättötodistukseen erillistä arvosanaa.
Päättöarvosanaa
muodostettaessa
käytetään
näihin
oppiaineisiin
perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä. Päättöarviointi tehdään
siinä vaiheessa, kun kunkin taide- ja taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset
valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit, on opiskeltu. Kunkin taide- ja taitoaineen osalta
päättötodistukseen merkitään oppilaan opiskeleman oppimäärän laajuus.
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6.8.5.

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät
valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti
hyväksytty- merkinnällä. Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa
valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.
Tämä korottamisen periaate tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Sanallisesti arvioitava valinnainen aine voi korottaa yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa, jos
oppilas on osoittanut erityistä osaamista valinnaisen aineen opiskelussa suhteessa oppiaineen
tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisen aineen opiskelussa osoitettu osaaminen
otetaan huomioon yhtenä näyttönä oppilaan osaamisesta päättöarvosanaa muodostettaessa.

6.8.6.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja
päättöarviointi

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai
toteuttaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa
tai kielessä yleensä korkeammat kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai
kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen
päättyessä suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin. Osaamisen tason määrittämisessä käytetään
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteerejä.
Jos painotettu opetus toteutetaan käyttäen valinnaisten aineiden vuosiviikkotunteja, arviointi
suoritetaan näiden tuntien osalta valinnaisten aineiden arvioinnin periaatteita noudattaen.
Kaksikielisessä opetuksessa oppilaan opiskeleman kohde- tai kielikylpykielen osaaminen
arvioidaan vieraiden kielten tai toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien
mukaan.
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Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja
erillisellä todistuksen liitteellä.

6.9.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä syystä
tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.[1] Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan
järjestää osittain toisin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.[2]
Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan
hänelle tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole hyväksyttyjä suorituksia suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin, hän voi saada
oppiaineesta hylätyn arvosanan lukuvuositodistukseen.
[1] Perusopetuslaki 35 §
[2] Perusopetuslaki 18 § 1 mom.

6.10.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Mahdollisuus arvioinnin uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa
etenemistä ja vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta
osoitetaan koululle ja huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.[1]
[1] Perusopetusasetus 19 §

Todistukset

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat
1.
2.
3.
4.

lukuvuositodistus
välitodistus
erotodistus
päättötodistus.

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.
Noudatamme todistuksissamme ja niiden antamiseen liittyvissä käytännöissä valtakunnallista
opetussuunnitelmaa. Oppilaamme saavat vuosiluokilla 3-6 välitodistuksen jouluna ja
lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä. Annamme vuosiluokkien 7-9 oppilaalle jokaisen
jakson päätteeksi välitodistuksen ja keväällä lukukauden päättyessä lukuvuositodistuksen.
Erotodistuksen annamme oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta
tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritettua oppivelvollisuuden aikana. Koulukotiemme
kasvatustyön päämääränä on kuitenkin aina pyrkiä turvaamaan oppivelvollisuuden suorittaminen.
Annamme perusopetuksen päättötodistuksen oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa numeroin
arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. Merkitsemme päättötodistukseen
vuosiviikkotuntien määrän ainoastaan valinnaisista aineistamme.
Jos oppilaamme opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, merkitsemme arvosanan perään
aina tähden (*). Yksilölliset oppimäärät voidaan arvioida koko peruskouluajan sanallisesti, myös
päättötodistuksessa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilaamme on
opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Mikäli oppilaamme on
53

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

6.11.

vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta kokonaan, tätä oppiainetta ei mainita todistuksessa
lainkaan. Yksilöllistämisen periaatteista on kuvattu tarkemmin luvussa 7.4.4.
Vuosiluokka 3
sanallinen arviointi kaikista oppiaineista
Vuosiluokka 4-9
numeroarviointi
Arvioimme vallinnaisaineet numeroin, jos opetusta ollut 2 vvt tai enemmän. Arviointi on sanallinen,
jos opetusta on ollut alle 2 vvt.

6.11.1.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 1–3 arviointi lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan sanallinen
arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Mikäli annetaan sanallinen
arvio, todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty.
Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa annetaan
numeroarvosanat. Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa
annetaan numeroarvosanat. Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella
arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.
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Käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa
välitodistuksissa vuosiluokilla 4–8. Jos käyttäytymisestä annetaan vuosiluokilla 1–3 sanallinen
arvio, se annetaan todistuksen liitteellä. Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen
käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteenä. Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta
liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.
Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden
arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.[1] Yksilöllistetyistä
oppimääristä annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä
tavalla. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviota.
[1] Perusopetusasetus 10 § 4 mom.

6.11.2.

Lukuvuositodistus

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä jokaisella vuosiluokalla lukuun
ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Lukuvuositodistukseen merkitään
oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, missä määrin
oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Lukuvuositodistus on päätös
oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.
Kun
todistuksessa
arviointiasteikko[1].

käytetään

numeroarvosanaa,

todistukseen

merkitään

myös

Sanallista arviota voidaan käyttää lukuvuositodistuksissa vuosiluokilla 1–3. Sanallisistakin
arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin
opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa.
Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana
merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, se annetaan
todistuksen liitteenä.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään
lukuvuositodistukseen ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto”
erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon
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oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa
sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus on
perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta
mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei merkitä todistukseen.
Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan
opiskelema kohde- tai kielikylpykieli.
Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan, lisätään numeroarvosanan tai sanallisen arvion perään tähti (*). Todistuksen
lisätietoja-kohdassa mainitaan, että oppilas on opiskellut nämä oppiaineet yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan.
Lukuvuositodistukseen merkitään

•
•
•
•
•
•

todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
koulun opetuskieli
oppilaan nimi ja syntymäaika
todistuksen antamispäivä
opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus
oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet
opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä
oppiaineessa sekä valinnaisessa aineessa
arvio oppilaan käyttäytymisestä
oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen
perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään
numeroita
merkintä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

[1] Perusopetusasetus 10 § 3 mom.

6.11.3.

Välitodistus

Opetuksen järjestäjä päättää mahdollisten välitodistusten antamisesta. Välitodistus annetaan
samoin perustein kuin lukuvuositodistus.
Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin
hakeutumista varten.
Välitodistukseen merkitään
•
•
•
•
•
•
•
•
•

todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
koulun opetuskieli
oppilaan nimi ja syntymäaika
todistuksen antamispäivä
opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus
oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet
opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä
oppiaineessa sekä valinnaisessa aineessa
oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla jatko-opintoihin hakeutumista
varten annettavaa välitodistusta)
perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään
numeroita
maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

6.11.4.

Erotodistus

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun, eroaa kesken perusopetuksen
oppimäärän suorittamista koulusta[1] tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi
oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä
selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas
siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun.
Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus. Erotodistukseen ei merkitä
käyttäytymisen arvioita.
Erotodistukseen merkitään
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
koulun opetuskieli
oppilaan nimi ja syntymäaika
todistuksen antamispäivä
rehtorin allekirjoitus
oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet
opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä
oppiaineessa sekä valinnaisessa aineessa
oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään
numeroita
maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien
opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

[1] Perusopetusasetus 12 § 1 mom.

6.11.5.

Perusopetuksen päättötodistus

Perusopetuksen päättötodistus annetaan 9. vuosiluokan koulutyön päättyessä oppilaalle, jonka
suoriutuminen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen
opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee
vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.
Päättötodistukseen merkitään
•
•
•
•
•
•
•
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todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
koulun opetuskieli
oppilaan koko nimi ja henkilötunnus
todistuksen antamispäivä
rehtorin allekirjoitus
yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin (5–
10) ja sanoin (välttävä–erinomainen)

•
•
•
•
•
•

opintojen laajuus vuosiluokilla 7–9 jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä valinnaisessa
aineessa
suoritettu oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen
kotimainen kieli ja vieraat kielet
maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään
tutustumista
perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko
maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukainen
maininta siitä, että perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa
tutkintojen viitekehyksessä.

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Vuosiluokilla 7–9 oppilaan opiskelemien yhteisen oppiaineiden ja valinnaisten aineiden laajuus
merkitään päättötodistukseen vuosiviikkotunteina.
Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, päättötodistukseen merkitään oppilaan
opiskelema kohde- tai kielikylpykieli.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon numeroarvosana merkitään päättötodistukseen muodossa
”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut.
Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa
oman uskonnon opetusta, hänen saamansa numeroarvosana merkitään päättötodistukseen,
mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua numeroarvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.
saatua

sanallista

arviota

tai

Jos oppilas on opiskellut yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän
mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan
käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarviointia. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio
varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on
opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättötodistus on sanallinen.
Päättötodistukseen merkitään arvosanat niistä erityisessä tutkinnossa suoritetuista oppiaineista,
jotka on suoritettu ennen päättötodistuksen antamista.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä sanallinen
liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä
oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.
Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, merkitään päättötodistukseen numeroarvosana. Yhteisiin oppiaineisiin liittyvistä
syventävistä numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään päättötodistukseen yhteisen
oppiaineen nimen alle valinnaisen aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana.
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat syventävät valinnaiset aineet
merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. Oppimäärältään alle kaksi
vuosiviikkotuntia käsittävistä syventävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä
koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan
valinnaisen oppiaineen nimen alle merkitään valinnaisen aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja
merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään
päättötodistukseen otsikon ”soveltavat valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi,
vuosiviikkotuntimäärä sekä arvio joko numeroarvosanana tai merkinnällä ”hyväksytty”.
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Oppilaan oman äidinkielen opetuksesta mahdollisesti
numeroarvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun
vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken
jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä
aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi
vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken
jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä.
Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio
”hyväksytty” suoritetusta vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä
numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2- kielestä, arvosana jätetään
pois ja päättötodistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin
yhteisenä oppiaineena ja siitä annetaan numeroarvosana.
Koulu ei voi muuttaa tai korjata jälkikäteen jo saatuun päättötodistukseen kirjattuja arvosanoja
lisänäyttöjen perusteella. Oppilaan on hankittava uusi, erillinen todistus mahdollisesta
parantuneesta osaamisesta. Uuden todistuksen voi saada joko osoittamalla osaamisensa
erityisessä tutkinnossa[1] tai opiskelemalla perusopetuksen lisäopetuksessa tai aikuisten
perusopetuksessa.
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[1] Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 §
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7.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä osiossa
määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuoltoa
käsitellään omassa osiossaan.

7.1.

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä
oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja
ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä
erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että
samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti
suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena
ja muotoisena kuin se on tarpeellista.
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän
vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen
sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja
koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava
huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden
tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.
Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä
pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen
kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä
käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen
ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen
suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt
harkitaan tapauskohtaisesti.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin
järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä
toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen
siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä
perusopetuksesta toiselle asteelle.
Koulumme vastaa valtakunnalliseen vaativan erityisen tuen perusopetuksen palvelutarpeeseen.
Valtion koulukotimme pystyy tarjoamaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle
vahvaa, kokonaisvaltaista tukea hänen oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi. Työotteemme
näkyy koulumme arjessa esimerkiksi monipuolisena ennakointina ja strukturointina,
oppimisympäristöjemme suunnittelussa ja kuntouttavassa arjessamme.
Oppilaan tullessa meille, kartoitamme hänen tuen tarpeensa yhdessä oppilaan ja
oppilashuoltomme henkilöstön kanssa. Meille sijoitettavan oppilaan sijoittava kunta toimittaa
hänen opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot ja asiakirjat. Tätä aloituspalaveria
kutsutaan asiakassuunnitelmaneuvotteluksi, jossa oppimisen tuen asiat ovat yksi osa-alue
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Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja
koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi
oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti.
Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja
oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan,
voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia
ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien
tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

käsiteltävistä asioista. Lukuvuoden aikana oppilaamme oppimisen tuen asioita käsitellään
moniammatillisesti osana hoito- ja kasvatussuunnitelmaneuvotteluita, joita järjestetään
säännöllisesti.
Muodostaessamme oppilasryhmiä, pyrimme löytämään jokaiselle oppilaallemme sopivimman
oppimisympäristön hänen oppimisensa ja sosiaalisen kasvunsa edistämiseksi. Kaikki koulujemme
opettajat ovat tietoisia meillä opiskelevan oppilaan tuen tarpeista ja vahvuuksista, huomioivat
ne opetuksessaan ja suunnittelevat oppilaallemme annettavaa opetusta yhdessä. Opettajiemme
tiivis yhteistyö takaa sen, että koulussamme on yhtenäiset käytänteet ja toimintatavat
oppilaidemme ohjaamisessa henkilöstä riippumatta.
Puutumme oppilaamme kehitystä haittaavaan toimintaan sekä edistämme hänen iänmukaista
kehitystään niin, että oppilaamme saavuttaa omien voimavarojensa mukaisen elämänhallinnan.
Pyrimme vahvistamaan oppilaidemme itsetuntoa ja –arvostusta ja autamme heitä näkemään
itsessään piilevät kyvyt. Valmistelemme jälkihuoltosuunnitelman huolellisesti yhdessä
lähiverkostojen kanssa. Ensisijaisena tavoitteenamme on tukea oppilaamme opiskelua niin, että
oppilaamme on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet.
Suunnittelemme oppilaamme tarvitsemia tukitoimia pedagogisessa oppimisen tuen
ryhmässämme. Samassa ryhmässä arvioimme oppilaamme saamaa tukea. Oppimisen
tuen ryhmään osallistuu tapauskohtaisen harkinnan perusteella apulaisrehtorimme, oppilasta
opettavat opettajamme ja oppilashuollon ammattihenkilöiden edustajamme sekä osastomme
edustajat.
Opettajiemme ja oppilashuollon henkilöstömme yhteistyö oppilaamme tuen tarpeen
havaitsemisessa sekä tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Teemme jatkuvaa
moniammatillista yhteistyötä oppilaamme, hänen huoltajiensa ja osastomme henkilökunnan
kanssa oppilaamme tukitoimien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Opettajamme
seuraavat perustyössään oppilaamme koulunkäyntiä ja oppimista. Jokaisella oppilaallamme
on oikeus saada hänen tarvitsemaansa oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen
ilmaannuttua.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jos oppilaaltamme puuttuu joitakin oppisisältöjä aikaisemman koulunkäynnin rikkonaisuuden
vuoksi, voi hän suorittaa puuttuvia yläkoulun oppisisältöjä yksilöllisesti laaditun aikataulun
mukaisesti. Oppilaamme voi täydentää opintojaan kesälomansa aikana tai lukukausien
kuluessa. Opettajamme laativat ohjeet, sisällöt ja kokeet puuttuvasta kurssista ja
oppilaamme saa tarvitsemansa avun opiskelulleen opettajalta, koulunkäynninohjaajaltamme
tai asumisyksikkömme ohjaajalta yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaisesti. Laadimme
puuttuvien oppisisältöjen opiskelusuunnitelman niin, että oppilaallamme riittää aikaa ja voimia
ensisijaisesti menossa olevien oppisisältöjen suorittamiseen ja myös vapaa-ajalle jää riittävästi
aikaa.
Seuraamme tuen vaikuttavuutta säännöllisesti oppilaamme asiakassuunnitelmaneuvottelussa,
joita järjestetään vähintään kaksi kertaa kouluvuoden aikana. Näissä neuvotteluissa
arvioimme pedagogisiin asiakirjoihin jo asetettuja tavoitteita ja asetamme uudet tavoitteet
moniammatillisessa yhteistyössä.

7.1.1.

Ohjaus tuen aikana

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri
oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle
annettavaan arviointipalautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan
itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan
vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja
opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja
vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen,
että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta opiskelustaan.
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Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että
erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan
aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa.
Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet
ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja
huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan
henkilöstön asiantuntemusta.
Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia
ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen
päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja
mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan
jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä.
Opetuksemme lisäksi oppilaallamme on oikeus saada ohjausta koulunkäynnissään.
Ohjauksemme tarkoituksena on tukea oppilaamme onnistumista opiskelussaan, vahvistaa hänen
opiskelutaitojaan ja itseohjautuvuuttaan sekä valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja.
Vahvistamme ohjauksellamme oppilaamme yhteistyötaitoja ja kykyä ottaa vastuuta omasta ja
yhteisestä työstä. Ohjauksemme tavoitteena on myös estää oppilaittemme syrjäytymistä ja
edistää tasa-arvoa. Oppilaanohjauksemme tavoitteet täsmennetään luvussa 14 ja 15.
Jokaisen opettajamme tehtävänä on oppilaamme yksilöllisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden
tukeminen sekä oppilaamme kohtaaminen ja kuunteleminen hänen pohtiessaan tulevaisuuden
ratkaisujaan. Opettajiemme tehtävänä on ohjata oppilastamme oppiaineiden opiskelussa
sekä auttaa häntä kehittämään kunkin oppiaineen kannalta tärkeitä oppimistekniikoita ja
oppimisen valmiuksia. Tämän tavoitteena on ennaltaehkäistä oppilaamme opintoihin liittyvien
ongelmien syntymistä. Koulumme aikuiset tukevat oppilaamme persoonallista kasvua ja kehitystä
sekä tarjota psykososiaalista tukea. Oppilaallamme ja hänen huoltajallaan on mahdollisuus
saada tietoa perusopetuksemme työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä
oppilaamme oppimiselle, koulunkäynnille ja tulevaisuudelle.
Selvitämme oppilaallemme ja hänen huoltajalleen ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun,
oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät asiat. Yhteydenpitomme muotoja ovat
koulutiedotteemme ja neuvottelumme opettajiemme ja huoltajien välillä. Koulussamme annettava
ohjaus tukee kaikkia oppilaitamme ennaltaehkäisevänä toimintana ja erityisesti niitä, joilla on
haasteita opiskelussaan ja koulunkäynnissään.

Oppilaallamme on mahdollisuus saada neuvoja ja opastusta kesällä tehtävässä
täydennyshaussa. Teemme yhteistyöstä oppilaamme ohjauksessa moniammatillisesti
huomioiden oppilaamme koko opintopolun nivelvaiheineen. Ohjaamme eri oppiaineissa
ja aihekokonaisuuksissa syventävästi koko peruskoulun ajan työelämän ja ammattien
tuntemukseen. Sisällytämme opetukseemme kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen
antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi teemme
työpaikkakäyntejä, käytämme eri alojen tiedotusmateriaalia ja järjestämme oppilaillemme
työelämään tutustumisen jaksoja (TET).

7.1.2.

Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas
saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun oppilaalla
on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja
kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee
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Koulussamme oppilaanohjaajana toimiva opettajamme on erityisesti vastuussa perusasteen
päättövaiheessa oppilaamme ohjaamisesta ja hän auttaa oppilastamme tulevaisuuden
suunnittelussa. Ohjaamme kaikkia oppilaitamme ja avustamme yhteishaun tekemisessä. Lisäksi
tuemme erityisesti niitä oppilaitamme, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän
ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan
tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa,
esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta
sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla
ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta
sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa
tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi
sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on
toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi
kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi tarvita
myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu
vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso
oppilashuollon osio).
Koulumme työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä asumisyksiköidemme ja laitoksemme
erityistyöntekijöiden sekä oppilaamme huoltajien kanssa. Koulumme työntekijät vastaavat
oppilaamme oppimisen edellytysten, turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin kehittämisestä.
Koulumme työntekijät auttavat oppilastamme koulunkäyntiin liittyvissä erityistarpeissa
tarjoamalla erityisopetusta ja oppilashuollon palveluita. Koulussamme jokaiselle oppilaallemme
nimetään omaopettaja, joka osallistuu oppilaamme asiakassuunnitelmaneuvotteluihin, hoito- ja
kasvatussuunnitelmaneuvotteluihin sekä opiskeluhuoltotyöhön.
Yhteistyö oppilaamme huoltajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa on koko sijoituksen
onnistumisen edellytys. Huoltajilla ja sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus seurata oppilaamme
edistymistä ja koulunkäyntiä. Oppilaamme huoltajat voivat seurata oppilaamme päivittäistä
koulunkäyntiä Wilmasta. Sovimme yhteisissä neuvotteluissa, mikä on kullekin huoltajalle paras
yhteydenpitotapa. Lähetämme sosiaalityöntekijälle ja huoltajalle kuukausikirjeen, jossa kerromme
ajankohtaisista koulukuulumisista.

7.2.

Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja
koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien
keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti
muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä
yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen
tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja
opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja
huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia
perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa
erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan
esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.
Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin
oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten
laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja
laajentaa oppimissuunnitelman avulla.
Strukturoitu oppimisympäristömme ja yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet sekä laadukas
perusopetus luovat yleisen tuen perustan Valtion koulukodin koulussa. Yleinen tuki on
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ensimmäinen keino vastata oppilaamme tuen tarpeeseen. Oppilaamme tarvitsema tuki
järjestetään yhteistyössä opettajiemme ja muun henkilöstömme kanssa. Teemme tiivistä
yhteistyötä oppilaamme, hänen huoltajansa sekä hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.
Tarvittaessa voimme laatia oppilaallemme yleisen tuen oppimissuunnitelman.

7.3.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan
ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin,
kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki
suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen
tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun
opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta
erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien
yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja
kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon
osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava
tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys
korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun
tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei
hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tehostetussa tuessa on mahdollisuus käyttää vahvana eriyttämisen keinona opiskelun erityisten
painoalueiden määrittelyä osana oppilaamme oppimissuunnitelmaa. Opiskelun erityisten
painoalueiden käyttäminen on mahdollista tehostetun tuen aikana niissä oppiaineissa, joiden
oppimäärää ei ole yksilöllistetty. Tällöin arvioimme oppilaamme osaamista suhteessa yleisen
oppimäärän tavoitteisiin. Painoalueiden mukainen opiskelu antaa oppilaallemme mahdollisuuden
vahvistaa hänen oppimaan oppimisen taitojaan ja suorittaa oman luokkatasonsa mukainen
oppimäärä keskittymällä ydinoppiainekseen.

7.3.1.

Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa
arviossa kuvataan
•
•
•

oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan
näkökulmista
oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
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Oppilaan tullessa Valtion koulukodin kouluun, hänen tuen tarpeensa arvioidaan.
Jos moniammatillisessa asiakassuunnitelmaneuvottelussa päädytään siihen, että oppilas
tarvitsee opiskelunsa tueksi tehostettua tukea, oppilaamme oma opettaja laatii hänelle
pedagogisen arvion ja tämän jälkeen tehostetun tuen oppimissuunnitelman. Tehostetun tuen
oppimissuunnitelmaan kirjataan se, millaisista tehostetun tuen tukimuodoista oppilaamme
hyötyy. Suunnittelemme oppilaamme tarvitsemia tukitoimia moniammatillisesti yhdessä
kouluyksiköidemme pedagogisessa oppimisen tuen ryhmässä. Tässä moniammatillisessa
ryhmässä arvioimme myös tuen riittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä sitä, tarvitseeko oppilaamme
jatkossakin tehostettua tukea.

•
•

arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
arvio tehostetun tuen tarpeesta.

ohjauksellisilla,

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen
suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä
laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita
asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana
yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita
suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen
piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä
tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.
Oppilaan tullessa koulukotiin, hänen tuen tarpeensa arvioidaan moniammatillisesti
asiakassuunnitelmaneuvottelussa, johon osallistuvat myös hänen huoltajansa. Tarvittaessa
oppilaamme oma opettaja laatii pedagogisen arvion, jossa hyödynnetään oppilaamme mahdollisia
aiempia pedagogisia asiakirjoja. Pedagogiseen arvioon kootaan tietoa oppilaamme saamasta
tuesta, sen riittävyydestä ja arvio niistä tukitoimista, joita oppilaamme tarvitsee oppimisensa ja
koulunkäyntinsä tueksi.

7.3.2.

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.
Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan
oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan
tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.
Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan.
Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä
kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten
paremmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa
tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä,
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut
asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille
luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää
huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen
seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan
vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen
mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:
Oppilaskohtaiset tavoitteet
•
•

oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä
erityistarpeet

•

oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät
tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut
•
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oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

•
•
•
•

oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
•
•
•

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden
järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki

Tuen seuranta ja arviointi
•
•
•
•
•

oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi sekä arviointiajankohdat
oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle
sopivin tavoin
oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa
Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli
•
•
•

oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman
opinto-ohjelman mukaisesti
opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin
perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin
tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.

Tavoitteena on turvata oppilaallemme edellytykset edetä hänen opinnoissaan ja edistää
hänen hyvinvointiaan. Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja
opettajiemme keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelma antaa
myös pohjaa oppilaamme edistymisen arvioinnille. Suunnitelma päivitetään vähintään kerran
vuodessa moniammatillisissa hoito- ja kasvatussuunnitelmaneuvotteluissa yhteistyössä oppilaan,
hänen huoltajansa ja sosiaalityöntekijänsä kanssa.

7.4.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle
kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja
saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota
ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan
osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.
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Tehostetun tuen aikana oppilaallemme järjestettävä tuki kirjataan Wilmassa olevaan
oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma on kirjallinen suunnitelma oppilaamme oppimisen ja
koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaamme tarvitsemasta tuesta
ja ohjauksesta.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain
mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat
järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot.
Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea
saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee
oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän
mukaisesti.
Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen
sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen.
Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin
materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan
henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada
oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.
Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla
oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus,
yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Arvioimme moniammatillisesti meille tulevan oppilaamme tuen tarvetta, hänen
oppimisvalmiuksiaan sekä oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä liittyviä erityistarpeitaan. Tämän
lisäksi selvitämme millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla, kuntoutuksellisilla tai muilla järjestelyillä voimme tukea meille tulevaa
oppilasta. Jos oppilaan arvioidaan tarvitsevan vahvaa tukea oppimisensa ja koulunkäyntinsä
tueksi, hänelle laaditaan hallinnollinen päätös erityisestä tuesta.
Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaallemme kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea
niin, että oppilaamme voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja hän saa pohjan opintojensa
jatkamiselle peruskoulunsa suorittamisen jälkeen. Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaamme
itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota sekä kannustaa häntä ottamaan edellytystensä puitteissa
vastuuta omasta opiskelustaan. Koulukodissamme oleva säännöllinen päivärytmi tukee tavoitteen
saavuttamisessa.

7.4.1.

Pedagoginen selvitys

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta
pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden
selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän
päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
•

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

•

oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen
etenemisestä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn
kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan
kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan
erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta
kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.
Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
•
•
•
•
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oppilaan oppimisen eteneminen
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan
näkökulmista
oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

•
•
•

arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
arvio erityisen tuen tarpeesta
arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa
yksilöllistetyn oppimäärän.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista
arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään
aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi
erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten
psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on
kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Ennen erityisen tuen päätöstä, oppilaamme tarvitsemansa tuki kirjataan pedagogiseen
selvitykseen. Laadimme pedagogisen selvityksen myös aina, kun oppilaamme oppiaineita
yksilöllistetään, oppilaamme siirtyessä kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle tai
oppilaamme siirtyessä takaisin omaan kotikuntaansa opiskelemaan.
Kerromme meille sijoitettavan oppilaan huoltajille tai lailliselle edustajalle pedagogisen selvityksen
laadinnasta ja kuulemme heitä selvityksen valmistuttua. Kirjaamme kuulemisen Primuksessamme
olevaan erilliseen kuulemislomakkeeseen.
Oppilaamme erityisluokanopettaja kokoaa moniammatillisessa yhteistyössä pedagogisen
selvityksen, jonka laatimisessa hän hyödyntää mahdollisuuksien mukaan oppilaalle jo laadittuja
pedagogisia asiakirjoja.
Pedagogisessa selvityksessä kuvataan
•
•
•
•
•
•

oppilaan oppimisen eteneminen
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne
oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista
oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai
muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa
yksilöllistetyn oppimäärän.

Tukijärjestelymme voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöömme, oppilashuoltoomme,
avustajiimme ja muihin tarvittaviin palveluihimme, opetusmenetelmiimme ja työtapoihimme,
opiskelumenetelmiimme sekä -materiaaleihimme ja -välineisiimme liittyviä tekijöitä.

7.4.2.

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä
tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän
huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti.
Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset
tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen
poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen
muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen
selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.
Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole
riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esitai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun
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Tarvittaessa voimme pyytää oppilastamme hoitavilta tai kuntouttavilta koulukotiemme
ulkopuolisilta tahoilta asiantuntijalausuntoa pedagogisen selvityksen tueksi. Tätä varten
pyydämme huoltajilta tai oppilaan lailliselta edustajalta yksilöidyn kirjallisen luvan.

tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan
opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka
muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään
perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen
uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle
vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa
sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta
tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään
uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta
tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.
Annamme erityistä tukea niille oppilaillemme, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu ilman vahvaa tukea. Päätämme erityisen tuen päätöksessämme
oppilaamme pääsääntöisen opetusryhmän, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut
tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaamme opetuksen poikkeavan järjestämisen.
Tarkistamme erityisen tuen päätöksen aina ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.
Tarkistamme erityisen tuen päätöksen myös:
•
•
•
•
•

oppilaan siirtyessä Valtion koulukodin koulun oppilaaksi
lisätessämme tai vähentäessämme yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan opiskeltavia
aineita
mikäli avustamistarpeessa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi henkilökohtainen avustaminen
·jos oppilaamme siirtyy opiskelemaan toiminta-alueittain etenevän opetuksen mukaan
jos oppilaamme pidennetty oppivelvollisuus puretaan

Teemme oppilaastamme erityisen tuen tarkistamista varten pedagogisen selvityksen.
Erityisen tuen päätös toimeenpannaan henkilökohtaisella opetuksen järjestämistä koskevalla
suunnitelmalla.
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden yhteinen johtokunta on
päättänyt, että apulaisrehtorimme valmistelee erityisen tuen päätöksen ja johtava rehtori
tekee tämän pohjalta hallintolain mukaisen päätöksen. Jos oppilaamme huoltajat vastustavat
tekemäämme päätöstä, päätäntävalta siirtyy takaisin johtokunnallemme.
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7.4.3.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee
ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.
Kaikki erityistä tukea saavan oppilaan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä,
pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.
Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon
ja erityisen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle
osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea,
hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on
kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan
opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä
estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.
Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin
oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:
Oppilaskohtaiset tavoitteet
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•
•
•
•
•

oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä
erityistarpeet
oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet
oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet
oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden
vuosiviikkotuntimäärät

Pedagogiset ratkaisut
•
•
•
•
•

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Opetuksen järjestäminen
•
•

oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla
muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena,
pienryhmässä tai yksilöopetuksena annettava erityisopetus

•

erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka ja
suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä luokassa
oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan
oppilaan ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta

•

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
•
•
•
•

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden,
muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri
toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä
toiminnan järjestäjän kanssa

•
•
•
•
•

HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä
arviointiajankohdat
oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa
osaamistaan hänelle sopivin tavoin
HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän
mukaan, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi
•
•
•

luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä
yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt
yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa
HOJKSissa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien
lisäksi
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Tuen seuranta ja arviointi

•
•

toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toimintaalueittain
oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOIKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin ja
sisältöihin toiminta-alueittain

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan
henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt
tiedonsiirtoluvat.
HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden
mukaiseksi. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos
erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun
tuen antamiseksi.
Laadimme kaikille erityistä tukea saaville oppilaillemme henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskevan suunnitelman Wilmaan, jossa ilmenee oppilaamme erityistä tukea koskevan
päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on pedagoginen asiakirja ja laadimme sen
yhteistyössä oppilaamme ja hänen huoltajansa kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä.
Laatiessamme HOJKSa, hyödynnämme oppilaallemme aiemmin laadittuja pedagogisia
asiakirjoja tai asiantuntijalausuntoja. HOJKSn laadinnasta vastaa erityisluokanopettajamme
moniammatillisessa yhteistyössä muun oppilastamme opettavan ja kuntouttavan henkilöstömme
kanssa.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea
oppilaamme yksilöllisiä oppimisprosesseja. HOJKS sisältää perustiedot oppilaastamme ja hänen
huoltajiensa yhteystiedot. Sen lisäksi suunnitelmaan kirjataan tietoja oppilaamme aiemmasta
koulunkäynnistä, lähtötilanteessa olevia oppimisvalmiuksia vahvuuksineen, kiinnostuksen
kohteita sekä pedagogisten tukitoimien ja moniammatillisen yhteistyön kuvauksia.
Seuraamme ja arvioimme henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan
kirjattuja tavoitteita ja tukitoimia säännöllisesti oppilaamme hoito- ja kasvatusneuvotteluiden
yhteydessä. Kirjaamme suunnitelmaan oppilaamme arviointitavat ja ajankohdat sekä hänen
itsearviointinsa yhteydessä itselleen asettamat tavoitteet.
Mikäli oppilaamme opiskelee toiminta-alueittain opetettavan opetussuunnitelman mukaisesti,
HOJKSn kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi
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•
•

kuvaus oppilaamme yksilöllisistä toiminta-alueittaisista tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaamme mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri
tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaamme itsearviointi toiminta-alueittain.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman avulla varmistamme
oppilaamme systemaattisen edistymisen seurannan, tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja
arvioinnin. Laadimme HOJKSn tavoitteet aina oppilaamme oppimisen tuen tarpeiden mukaiseksi,
mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä. Kirjaamme
lukuvuoden aikana tehdyt muutokset ja seurannat samaan asiakirjaan. Laadimme erityisen
tuen päätöksen saaneelle oppilaallemme henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman kolmen kuukauden kuluessa tehdystä päätöksestä.
Peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden tuen suunnittelussa korostuu erityisesti
yhteistyö oppilastamme opettavien opettajiemme, opinto-ohjaajan tehtäviä hoitavan opettajamme,
psykologimme/erityistyöntekijämme, ohjaajiemme ja oppilaamme huoltajan kanssa. Tällä
yhteydenpidon tiivistämisellä pyrimme tukemaan koulustamme toiselle asteelle siirtyvää
oppilasta.
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Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja
opetuksesta vapauttaminen

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin
oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän
mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.
Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla
eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään
opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän
oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden
mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes
oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta
huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi
kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai
käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan
oppilasta tulee tukea näissä asioissa.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan
tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin
olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen
päätöksessä. Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin
oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella
oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos
yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi
pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä
tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne
kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska
oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja
tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia
on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt.

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista
oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat
syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta
oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18§:n perusteella. Jos oppilaalla
on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen tuen päätöksessä. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden oppiaineiden opiskelusta vapauttamisesta on
säädetty erityissäännöksissä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin
aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatkoopintoihin.
Koulumme oppilailla on hyvin erilaiset oppimisvalmiudet. Eriyttäminen on opetuksemme
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Pyrimme eriyttämisen keinoin tukemaan kaikkia
oppilaitamme, jotta he pystyvät saavuttamaan yleisen oppimäärän tavoitteet kaikissa
oppiaineissaan.
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Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen
numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa.
Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä
merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää
numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös päättötodistuksessa.

Laadimme oppilaallemme tarvittaessa opetuksen erityiset painoalueet joko yhteen tai
useampaan oppiaineeseen. Oppilaamme opiskellessa painoalueittain, hänen osaamistaan
arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Painoalueiden mukainen opiskelu antaa
oppilaallemme mahdollisuuden vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan ja suorittaa oman
luokkatason mukainen oppimäärä keskittymällä ydinoppiainekseen. Mikäli oppilaamme ei
erilaisista annetuista pedagogisista tukitoimista sekä oppilashuollollisista tukitoimista huolimatta
kykene saavuttamaan oppiaineiden keskeisimpiä sisältöjä hyväksytysti, voimme tarvittaessa
yksilöllistää oppiaineen oppimäärän.
Oppilaamme oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksellä.
Moniammatillisesti laaditussa pedagogisessa selvityksessä kuvaamme oppilaamme saamat
tukitoimet kyseisessä oppiaineessa ja tämän jälkeen laadimme arvion siitä, millaisesta tuesta
oppilaamme hyötyisi. Arvioimme jokaista oppiainetta erikseen ja teemme yksilöllistämispäätöksen
vain niihin oppiaineisiin, joissa se katsotaan välttämättömäksi. Jos yksilöllisten oppiaineiden
määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, laadimme uuden pedagogisen selvityksen ja
sen pohjalta uuden erityisen tuen päätöksen. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistämisestä päättää
koulussamme johtava rehtorimme.
Selvitämme oppilaallemme ja hänen huoltajilleen yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset
vaikutukset oppilaamme jatko-opintoihin. Kuvaamme yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja
keskeiset sisällöt, oppilaamme edistymisen seurannan ja arvioinnin oppilaamme pedagogisessa
asiakirjassa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettajamme laatii oppiaineen sisällöt ja
tavoitteet. Yksilöllistetyt tavoitteet ja sisällöt voidaan johtaa luokka-asteen yleisistä tavoitteista tai
alempien vuosiluokkien sisällöistä oppilaamme oppimisedellytykset huomioiden.
Tuemme oppilaamme oppimista hänelle sopivilla opiskelumateriaaleilla, välineillä ja –
menetelmillä sekä opetusryhmien järjestelyillä. Arvioimme pedagogisissa asiakirjoissa asetettujen
keskeisten tavoitteiden toteutumista ja saavuttamista lukuvuoden aikana eri tavoin. Arviointimme
toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin luvussa 6.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppiaineen opiskelusta
vapauttamista. Jos annetut tukitoimet eivät ole auttaneet oppilastamme ja vapautamme hänet
jonkin oppiaineen opiskelusta, järjestämme hänelle muuta opetusta tai ohjattua toimintaa
koulussamme, ettei hänen viikkotuntimääränsä vähene. Opetuksesta vapauttamisesta päättää
koulussamme johtava rehtorimme
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7.4.5.

Pidennetty oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi
ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta
perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen
oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan
oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus
on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa
mahdollisimman hyvin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus
voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta
tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös
päätös erityisestä tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden
alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen
esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä.
Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista
ja valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään
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esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen
edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
vaihtoehtoisesti kolmella eri tavalla:

olevien

oppilaiden

opetus

voidaan

järjestää

•

Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän
täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa
esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen.

•

Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun
hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän
aloittaa perusopetuksen.
Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun
hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan
vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

•

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen
tarkistamisen yhteydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden
piirin, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu
yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea.
Vaikeasti vammaiset tai sairaat lapset kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Päätös
pidennetystä oppivelvollisuudesta ja päätös erityisen tuen aloittamisesta tehdään pääsääntöisesti
ennen oppivelvollisuuden alkamista.

7.4.6.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toimintaalueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla
oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Opetuksen
järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä.
Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan
edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos
oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden
sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan
kokonaiskehitystä sekä edistetään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan
ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Lisäksi tehdään opettajien keskinäistä
sekä muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää
kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti
harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen
toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja
lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen
pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on,
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Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja,
joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun
lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja
oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan yksilölliset tavoitteet
ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toimintaalueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä.

että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää
itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen
tarkoituksenmukaisia tapoja kommunikoida. Oppilaalla tulee olla tarvittaessa käytettävissään
vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä
tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja
sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitoja
harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana.
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja
osallisuuden kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä
vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja
oppimismotivaatiota tuetaan luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla
myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä.
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään
aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen,
muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen oppimisen
tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja
päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena
on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden
sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen.
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista
ympäristönsä toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää
terveyttä ja turvallisuutta, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan
viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen
taitojen, kielen ja kommunikaation, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, sosiaalisten sekä
kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten
taitojen hallintaa.
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi
annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja
sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.
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Valtion koulukodin kouluumme ohjautuu hyvin harvoin oppilaita, jotka noudattavat toimintaalueittaista opetussuunnitelmaa. Mikäli oppilaallamme on tarve toiminta-alueittaiseen opetukseen,
teemme aina tiivistä yhteistyötä sijoittavan sosiaalityöntekijän kanssa, jotta oppilaallemme
mahdollistuu hänen tarvitsemansa tuki oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä

7.5.

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

7.5.1.

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan
lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen
tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen
opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee
järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen.
Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus.
Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden
avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin
opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista
johtuviin tuen tarpeisiin.
Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua
tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten
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oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia
ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös
oppilas tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä
mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja
merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle
järjestettyyn tukiopetukseen.
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä
arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan
tarpeet tukiopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös
tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.
Jokainen oppilaamme on oikeutettu saamaan tukiopetusta sitä tarvitessaan. Järjestämme
tukiopetusta sekä opiskeltavaa aihetta ennakoiden, että kerraten. Aloitteen tukiopetuksen
aloittamisesta voi tehdä opettajamme, oppilaamme, oppilaamme koulunkäyntiä seuraava
asumisyksikkö tai oppilaamme huoltaja. Tukiopetuksen tarpeen toteaminen kuuluu oppilaamme
opettajalle.
Kirjaamme tukiopetuksen tavoitteet aina oppilaamme pedagogiseen asiakirjaan ja arvioimme
niiden toteutumista ja vaikuttavuutta aina yhteisissä hoito- ja kasvatussuunnitelmaneuvotteluissa.

7.5.2.

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus
saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta
annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä
vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa,
vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on
vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena,
pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt
nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista
suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä
yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osaaikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osaaikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana
pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen
erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen
jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen
tavoitteet ja antaminen.
Jokaisella oppilaallamme on oikeus saada tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta oppimisensa
ja koulunkäyntinsä tueksi. Kirjaamme oppilaamme saaman osa-aikaisen erityisopetuksen ja sen
tavoitteet oppilaamme pedagogisiin asiakirjoihin. Oppilaamme omaopettaja vastaa suunnitelmien
ja tavoitteiden kirjaamisesta ja yhteistyöstä huoltajien sekä asumisyksikkömme työntekijöiden
kanssa.
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Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista
erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille
annetaan tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta
osallistua siihen.

7.5.3.

Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja
apuvälineet

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemisja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla.
Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys
ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä.
Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen
erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja,
kuten erilaisia symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation
tukena voidaan tarvittaessa käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa.
Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös
jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään
puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös
opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.
Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän
oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen
ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden
ohjeiden mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä
tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä.
Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä
myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä
oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja
koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko
opetusryhmälle.
Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun
fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi
erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai
keskittymistä tukevia apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi
opetukseen osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja
huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä
käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien
palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita
asiantuntijoita. Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä
ei ole riittävästi. Tällöin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia
palveluja ja henkilöstölle suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.
Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista
ja erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan
moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten
koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden
ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan oppilaan
palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja
niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle
mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja
apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa.
Oppilaillamme on Valtion koulukotien kouluissamme oikeus saada tarvitsemansa tulkitsemisja avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on edistää oppilaamme
itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta, edistää myönteisen itsetunnon kehittymistä ja luoda
mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.
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Arvioimme oppilaamme avuntarpeen monialaisesti opetuksen, avustuksen, hoidon ja
kuntoutuksen yhteistyönä. Otamme arvioinnissa huomioon oppilaamme avustamisen tarpeen
luokkatilanteissa, vapaissa tilanteissa ja itsestä huolehtimisessa. Avustustarpeen arviointi
tehdään kaikista oppilaistamme oppilaamme tullessa kouluun. Avustava henkilökunta kuuluu
koulussamme olennaisesti opetuksen ja kuntoutuksen moniammatilliseen tiimiin.
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Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaamme tulkitsemis- ja avustajapalveluista ja
pedagogisessa asiakirjassa kuvataan tarkemmin oppilaamme tukipalvelut ja henkilöt, jotka
osallistuvat niiden järjestämiseen, sekä heidän vastuualueensa ja tukipalveluiden toteutumisen
seuranta. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää johtava rehtorimme. Jos
Valtion koulukotiin sijoitettu oppilaamme tarvitsee henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan,
neuvottelemme hänen kotikuntansa kanssa koulunkäynninohjaajan palkkaamisesta syntyvistä
kustannuksista.

8.

Oppilashuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain
käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta
käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä
opetuksen järjestäjä.
Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on
tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatusja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.
Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen
edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti
ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän
lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö
on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava
suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja
opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista,
opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja
koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta
oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään omassa osiossaan.

8.1.

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen
kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan
yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset.
Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden
hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien
kanssa.
Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista
vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on
koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä
kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön
kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla.
Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Oppilashuolto

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja
heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan
osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää
oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien
työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.
Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta
toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on
tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat
eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen
yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen
kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia.
Oppilashuoltoryhmät
Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät.
Yksittäistä
oppilasta
koskevat
asiat
käsitellään
tapauskohtaisesti
koottavassa
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asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella
määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa
että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja
kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa
myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen
järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin
ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä,
toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen
järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta,
tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän
keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen
oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta
edellä kuvattuja tehtäviä voi hoitaa opetuksen järjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva
monialainen koulukohtainen ryhmä.
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi
ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai
oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän
monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä
nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden
yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan
tai huoltajan suostumusta.

8.2.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuolto
on
tärkeä
osa
perusopetuksen
toimintakulttuuria.
Yhteisöllisessä
oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien
hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja
esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden,
huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden
kanssa.
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa
tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen
järjestäjän tehtävä. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle,
huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat
myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön
terveellisyyttä
ja
turvallisuutta.
Kouluyhteisöllä
on
yhtenäiset
toimintatavat
eri
oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen
laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan
oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä
ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä
arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen
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Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan
turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa.
Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä.
Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta
ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa
koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen
osallistuneiden huoltajille.

kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat
toimintatavat.

8.3.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa
monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset
sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät
yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja
ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon
sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan
suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon
häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden
henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja
luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän
tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia
säännöksiä.
Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän
kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan
yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon
yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan
asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia
voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka
etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan
seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
asian aihe ja vireille panija
oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja
selvitykset
toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset
tukitoimet
tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma
toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Oppilashuolto

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä
oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa
henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin
tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat
salassa pidettäviä.
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Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon
kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.
Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada
ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan
opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja
joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön
oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea
muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka
tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen
turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa
pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen,
aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa
suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon
asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon
jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot
toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen
ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen
tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

8.4.

Oppilashuoltosuunnitelmat

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilaille järjestetään mahdollisuus
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön
valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten
vahvistamista. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden
viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta
suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat
valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:
•
•
•

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus
paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta
koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa
paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia
oppilashuoltosuunnitelmia.

Valtion koulukodin koulun oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Koulullamme on yhteinen oppilashuollon
suunnitelma, johon on lisätty yksikkökohtaisesti arjen toteutuminen. Pidämme tärkeänä
koulumme toiminnassa kouluyhteisömme hyvinvointia, turvallisuutta, sosiaalista vastuuta ja
kouluyhteisömme jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. Pyrimme kehittämään pitkäjänteisesti
erilaisia yhteistyömuotoja oppilaamme koko sijoituksen ajan ja erityisesti siirryttäessä
perusopetuksesta toiselle asteelle. Myös koko kouluyhteisömme hyvinvoinnin kehittäminen,
seuranta ja arviointi ovat osa toimivaa koulumme oppilashuoltotyötä.
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8.5.

Olemme järjestäneet yleisen terveyden- ja sairaudenhoidon sekä kouluterveydenhoidon
ja hammashoidon yhteistyössä koulukotimme sijaintikunnan kanssa. Oppilashuoltotyön
periaatteita ovat luottamuksellisuus, oppilaamme ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen
sekä eri osapuolien tietojen saantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltomme
tavoitteena on välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin ja osallisuuden edistäminen
koulukotiyhteisössämme. Oppilashuoltomme pyrkii edistämään oppilaamme koulunkäyntiä
ja oppimista ehkäisemällä ja tunnistamalla oppimiseen, vuorovaikutukseen sekä kasvuun
ja kehitykseen liittyviä esteitä. Tavoitteenamme on tunnistaa oppilaamme tuen tarpeet
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilashuoltomme päämääränä on luoda turvallinen ja
terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä tarjota tukea
vaikeuksien poistamisessa.
Toteutamme yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia yhteistyössä oppilaidemme, heidän
perheidensä sekä koulukotimme henkilökunnan kanssa. Valtion koulukodin koulussa on
kiusaamisen vastainen suunnitelma. Lisäksi koulullamme on kriisisuunnitelma ja suunnitelma
oppilaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, jotka ovat
päivitetty yksikkökohtaisesti.
Opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu neljästä kuuteen kertaa lukuvuoden aikana.
Ohjausryhmässä on edustajia THL:ltä, Opetushallituksesta ja Valtion koulukodin
oppilashuoltotyöryhmistä. Ohjausryhmä ohjaa ja linjaa opiskeluhuollon monialaista työtä.
Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmämme vastaa koulumme yhteisöllisestä
oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmämme
keskeinen tehtävä on yhteisömme hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun
yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen. Koulukohtainen yhteisöllinen, moniammatillinen,
oppilashuoltoryhmämme kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Oppilaamme ovat
aktiivisessa roolissa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.
Pedagogisen tuen ryhmämme kootaan tarpeen mukaan arvioimaan opetussuunnitelman
kokonaistavoitteiden toteutumisesta yksikkökohtaisesti koulun johtotiimissä johtavan rehtorin
johdolla.
Yksilökohtainen
oppilashuoltomme
toteutuu
osana
Valtion
koulukodin
hoitoja
kasvatussuunnitelmaneuvotteluissa,
joissa
arvioimme
moniammatillisesti
oppilaamme koulunkäynnin tarpeisiin liittyviä oppilashuollollisia tarpeita. Kuvaamme
oppilashuoltosuunnitelmassamme
toimenpiteet
tehdyn
suunnitelman
toteuttamiseksi
ja
seuraamiseksi.
Yksiköidemme
apulaisrehtorimme
vastaavat
oppilashuoltomme
yksikkökohtaisesta toteuttamisesta ja johtamisesta ja tiedottamisesta.
Oppilashuoltosuunnitelmastamme käy selville seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät
tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Tämän lisäksi kuvaamme suunnitelmassamme
seurantatietojen käsittelyn ja hyödyntämisen koulumme oppilashuollon kehittämisessä sekä
keskeisistä tuloksista tiedottamisen oppilaillemme, heidän huoltajilleen ja muille tarvittaville
yhteistyötahoille. Arviointimenetelminä voivat olla esim. kyselyt ja keskustelut.
Käsittelemme koulumme yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ainakin koulun 8. luokkalaisille
tehdyt kouluterveyskyselyt sekä laajojen terveystarkastusten yhteenvedot. Samoin käsittelemme
kouluyhteisön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien tarkastusten tulokset.
Näiden perusteella päätämme tarvittavien kehitystoimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta
ja seurannasta sekä arvioinnista.

Oppilashuolto

Oppilashuollon monialaiset palvelut
Teemme Valtion koulukodin koulussa moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat
kouluterveydenhoitajamme, lääkärimme, psykologimme, sosiaalityöntekijämme, ohjaajamme,
opettajamme, koulunkäyntiohjaajamme ja rehtorimme. Koulumme oppilashuollon työntekijä
arvioi tapaus- ja tilannekohtaisesti, ovatko koulumme omat tukitoimet oppilaamme auttamiseksi
tai oppimisen edistämiseksi riittäviä vai ohjataanko oppilaamme yhteistyötahojen tarjoamien
tukipalvelujen piiriin. Koulumme oppilashuoltopalveluja täydentäviä yhteistyötahoja ovat
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vastuusosiaalityöntekijän ja perusterveydenhuollon lisäksi mm. erikoissairaanhoidon lasten ja
nuorten psykiatrian ja neurologian poliklinikat ja tarvittaessa sairaalat.
Oppilaamme hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää organisaatiorajat ylittävää palveluketjua
ja kumppanuutta erityisesti terveydenhuollon puolelta, koska oppilaamme saattavat tarvita
myös erikoissairaanhoidon palveluja. Oikea-aikainen tuki edellyttää sovittuja toimintatapoja,
neuvotteluja, konsultaatioita, tietojen saamista ja luovuttamista sovituilla tavoilla. Tarvittaessa
oppilaamme psykiatrinen hoito voidaan järjestää koulukodin hoitomallin mukaisesti ulkopuolella.
Oppilaanohjaajanamme toimivan opettajan tehtävänä on vastata oppilaamme ohjauksesta ja
neuvonnasta sekä seurata hänen opintojensa etenemistä. Koulujemme oppilaiden opiskelua
tukevat myös asuinyksiköissämme työskentelevät ohjaajat.
Jokaisessa yksikössämme on tarjolla psykologipalvelut. Psykologimme osallistuu aina
oppilaamme oppimisvalmiuksien arviointiin sijoituksen alkaessa. Tämä luo pohjaa oppimisen ja
koulunkäynnin tuen järjestämiselle. Psykologimme voi tarjota tukeaan lukuvuoden aikana myös
oppilaamme oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin, vuorovaikutusongelmiin luokkayhteisössä,
oppilaamme psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa, yhteistyökysymyksissä huoltajien kanssa,
kiusaamisasioissa tai muissa kriisitilanteissa.
Erityisen tuen päätöksiin liitetään useimmiten psykologin tutkimukset ja lausunto. Psykologin
tehtävänä on myös arvioida ja ohjata oppilastamme tai hänen perhettään tarvittaviin
jatkotutkimuksiin, palveluihin ja hoitoon. Psykologilla käynnit ovat luottamuksellisia.
Kouluterveydenhuoltomme edustaa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden
asiantuntemusta. Kouluterveydenhuoltomme edustaja osallistuu sellaisten koko kouluyhteisöä
ja /tai yksittäistä oppilastamme koskevien suunnitelmien ja ohjeiden laadintaan,
joissa hänen asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää, kuten esimerkiksi oppilashuoltotyössä
yksittäisen oppilaamme asiassa. Kouluterveydenhuoltomme edustaja tekee oppilaallemme
terveystarkastuksen hänen tullessa oppilaaksi koulukodin kouluun ja sen jälkeen vuosittain.
Oppilaillemme tehdään laaja terveystarkastus 5. ja 8. luokalla. Tarkastuksessa voi oppilaamme
lisäksi halutessaan olla läsnä myös hänen huoltajansa.
Kouluterveydenhuollossamme toimivien työntekijöiden työn sisältöä ohjaavat siitä
annetut voimassa olevat lait, ohjeet ja suositukset suhteutettuina kouluyhteisömme
ja oppilaittemme tarpeisiin. Kouluterveydenhuoltomme työ muodostuu pääasiassa
oppilaidemme henkilökohtaisista terveystapaamisista, seulontatutkimuksista sekä tarvittaessa
ryhmämuotoisesta terveysneuvonnasta. Sairaanhoitoa vaativat tapaukset terveydenhoitajamme
ohjaa tarvittavaan jatkohoitoon.
Huomioimme kouluruokailussamme erityisruokavaliota tarvitsevat oppilaamme. Arvioimme ja
varmistamme erityisruokavalioiden tarpeellisuuden lukuvuoden alussa oppilaalta itseltään sekä
hänen huoltajaltaan. Tarvittaessa pyydämme asiantuntijalausunnon.
Tiedotamme
oppilaidemme
huoltajia
oppilashuoltomme
asiakassuunnitelmaneuvotteluiden yhteydessä.

toiminnasta

oppilaamme

Valtion
koulukodin
kouluyksiköiden
yhteisölliset
oppilashuoltoryhmät
kokoontuvat
apulaisrehtorimme johdolla säännöllisesti lukuvuoden aikana seuraamaan, arvioimaan ja
kehittämään oppilashuollon suunnitelmaamme liittyviä asioita. Oppilashuoltomme suunnitelmat
on laadittu Valtion koulukodin koulun toimintakulttuuria ja arvopohjaa tukevaksi.
Lukuvuosisuunnittelussa huomioidaan opiskeluhuollon tavoitteet hyvinvoinnin tukemiseksi.
Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsiteltävät asiat nousevat koulun arjesta. Tarvittaessa
esiin nousevia asioita tai ilmiöitä voidaan käsitellä myös oppilashuollon ohjausryhmässä.
Yhteisöllisen oppilashuollon kautta koulun johto myös saa käsityksen koko koulun tason
kehittämistarpeista. Opiskeluhuollon suunnitelma on osa lukuvuosisuunnitelmaamme, joka
hyväksytään johtokunnassamme.
Koulujemme henkilökunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä korostuu aiempaa selkeämmin
oppilaidemme myönteisen kehityksen tukeminen. Henkilökuntamme tehtävä on edistää
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Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Valtion koulukodin koulussa

oppilaittemme hyvää oppimista sekä heidän psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointiaan. Oppilaamme fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi saavutetaan parhaiten
nykytilannetta tukevilla työtavoilla.
Oikea-aikaisen tuen järjestämisen esimerkkejä:
Ryhmien ja luokkien suunnittelu:
· oppilaiden kasvua ja oppimista tukeva joustava ryhmittely
· pieni opetusryhmä
· samanaikaisopetuksen mahdollistaminen
· oppilaan tarvitsemien tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi
· moniammatillisten hoitotiimien asiantuntijuuden hyödyntäminen
Pedagogiset keinot:
· oppilaan kohtaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen
· ratkaisukeskeisyys
· oppilaita osallistava pedagogiikka
· eriyttäminen
· oppimisympäristön valitseminen oppimistavoitteen mukaisesti
· eriyttävät materiaalit
· autenttinen opetus
· motivaatio ja kannustus: kasvua ja oppimista tukeva ilmapiiri
· oppilaan tarvitsemien tukitoimien systemaattinen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Koulun ja kodin välinen yhteistyö:
· säännöllinen yhteydenpito kotiin
· yhteistyö oppimisen tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa
· yhteistyö tiedonsiirrossa
Varhainen tuki:
· säännöllisen koulunkäynnin moniammatillinen tuki
· oppimisen edistymisen ja käyttäytymisen seuranta
· poissaolojen seuranta
· henkilökunnan säännöllinen koulutus
· oppilashuoltohenkilöstön konsultointi
· tiedonsiirto nivelvaiheissa
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Monialainen seuranta:
· kouluterveystarkastukset
· kouluterveyskyselyt
· tehostettu opintojen ohjaus
· ammatinvalinnanohjaus, tulevaisuuden suunnittelu, jatko- opintoihin haku
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Osallisuutta, kasvua ja oppimista tukeva toiminta:
· oppilaskunnat
· kerhotoiminta
· yhteistyö sidosryhmien kanssa
· ennaltaehkäisevä päihdetyö
· kiusaamista ja väkivaltaa ennaltaehkäisevä toiminta
· tukitoimien seuranta
Ohjaus ja nivelvaiheyhteistyö Valtion koulukodin koulussa
Ohjaustoimintamme tarkoituksena on tukea oppilaamme onnistumista perusopetuksen eri
vaiheissa, vahvistaa hänen opiskelutaitojaan ja itseohjautuvuuttaan sekä kehittää oppilaamme
valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja. Opintojen edetessä työelämään tutustumisen ja
tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys kasvaa. Ohjauksellamme vahvistetaan
myös yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä. Ohjauksemme tehtävänä on osaltaan estää oppilaidemme syrjäytymistä ja edistää tasaarvoa.
Ohjaustoimintamme muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon, jonka toteutumisen
takaamme siten, että ohjaustyöhön osallistuvat opettajamme toimivat yhteistyössä oppilaamme
opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajiemme tehtävänä on ohjata
oppilastamme oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen
taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien
syntymistä. Jokaisen opettajamme tehtävänä on oppilaidemme yksilöllisen kasvun, kehityksen ja
osallisuuden tukeminen.
Prosessin kulku nivelvaiheessa
Kasvatus- ja opetushenkilöstömme tulee huolehtia siitä, että oppilaamme opinpolku muodostaa
selkeän, yhtenäisen jatkumon ja oppilaamme sekä hänen perheensä tarvitsema tuki jatkuu eri
siirtymävaiheissa. Siirtymävaiheyhteistyöhön kuuluu oppilaamme hyvinvoinnista huolehtiminen
sekä yksilönä että ryhmässä.
Siirtymävaiheita Valtion koulukodin koulussamme ovat mm.
· kuudennelta seitsemännelle luokalle,
· perusopetuksesta toiselle asteelle,
· siirtyminen Valtion koulukodin kouluun,
· siirtyminen pois Valtion koulukodin kouluista
Sekä lähettävä että vastaanottava taho kantavat osaltaan vastuun siirtymävaiheyhteistyön
toteutumisesta.

Kun oppilaamme jatkaa opiskeluaan kuudennelta seitsemännelle luokalle samassa
koulukotiyksikössä, opetuksen järjestämiseksi tarvittava tieto siirtyy saumattomasti, koska
ala- ja yläkoulun opetushenkilöstömme on sama ja oppimisympäristömme on oppilaallemme
entuudestaan tuttu. Mikäli oppilaamme vaihtaa koulua seitsemännellä luokalla, perusopetuslain
mukaan koulujemme opettajien tulee siirtää opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto
uuteen kouluun. Huoltajan lupaa tähän ei tarvita, mutta tiedotamme heitä tästä käytännöstä.
Kuudennen ja seitsemännen luokan siirtymävaiheessa tarkastamme lain mukaisesti oppilaamme
erityisen tuen päätöksen.
Yhteistyö oppilaan ohjauksessa
85

Oppilashuolto

Kuudennen ja seitsemännen luokan siirtymävaihe

Valtion koulukotimme valvovat oppivelvollisuuslain (11 §) mukaisesti oppilaidensa jatkoopiskelupaikan saamista ja perusopetuksen jälkeisten jatko-opintojen aloittamista. Seurantamme
ja valvontamme tapahtuvat verkostoyhteistyönä haastattelemalla oppivelvollisuusikäistä
oppilastamme, ja tarkastamalla hänen jatko-opintojaan koskevan tilanteen hyödyntämällä
opiskelijavalintarekistereistä KOSKI- ja VALPAS-palveluista saatavia tietoja. Mikäli
oppivelvollisuusikäinen oppilaamme ei saa jatko-opiskelupaikkaa yhteishaun kautta, ohjaamme
häntä hakemaan jatko-opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.
Hakeutumisvelvoite oppivelvollisen oppilaamme osalta jatkuu niin kauan, kunnes hän saa
koulutuspaikan. Mikäli oppivelvollinen oppilaamme on vielä kesän jälkeen ilman jatkoopiskelupaikkaa tai hän keskeyttää aloittamansa opinnot, perusopetuksen järjestäjänä Valtion
koulukotimme henkilöstö tekee lain edellyttämän ja tarvittavan ilmoituksen oppivelvollisen
oppilaamme asuinkunnalle. Oppivelvollisuusikäisen oppilaamme asuinkunnan tehtävänä on
perusopetuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella selvittää viime kädessä oppilaamme
tilanne ja ohjata oppivelvollista. Asuinkunnalla on myös velvollisuus osoittaa oppivelvolliselle
opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Tarvittaessa ohjaamme oppilaamme
hakeutumaan myös muiden palveluiden, kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä
kuntoutuspalveluiden, piiriin.
Siirtyminen Valtion koulukotikouluun
Oppilaan siirtyessä Valtion koulukodin kouluumme, huolehdimme siitä, että oppilaamme
opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirtyvät meidän tietoomme.
Tiedonsiirrosta vastaa oppilaamme aiempi opetuksenjärjestäjä ja sijoittava sosiaalityöntekijä
toimien yhteistyössä Lastensuojelulain sivistyksellisten oikeuksien sijaishuollon aikana - pykälän
mukaisesti. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä.
Koulussamme tiedon saamisista vastaa apulaisrehtorimme.
Siirtyminen pois Valtion koulukotien kouluista
Oppilaamme siirtyessä pois Valtion koulukodin koulusta toiseen kouluun, huolehdimme siitä, että
siirrämme oppilaamme opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen
järjestäjälle. Järjestämme oppilaallemme tutustumiskäynnin uuteen kouluun hyvissä ajoin ennen
siirtoa sekä pidämme tarvittaessa tiedonsiirtopalaverin uuden koulun työntekijöiden kanssa.
Poissaolojen seuranta
Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä
syystä myönnetty vapautusta. (POL 26§)
Seuraamme oppilaamme poissaoloja sähköisen järjestelmän (Wilma) avulla. Opettajamme
vastaa oppilaamme poissaolojen kirjaamisesta. Jos oppilaamme poissaolo on tiedossamme
etukäteen, opettajamme sopii oppilaamme kanssa, miten hän hankkii tarvittavat tiedot ja taidot
poissaoloajalta. Jos poissaoloja on paljon, järjestämme yhteistyöpalaverin, jossa käymme läpi
poissaolojen syyt ja laadimme tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaille koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen,
ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös
sellaiset vammat,
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jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai välittömällä
matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.
Perehdytämme koulumme oppilaat ja henkilökuntamme lukuvuosittain turvallisuutta
edistäviin
toimintatapoihin.
Tarkat
toimintaohjeemme
tapaturman
sattuessa
löytyvät
laadunhallintajärjestelmästämme
sekä
pelastussuunnitelmastamme,
että
kriisisuunnitelmastamme.
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen
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Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty Valtion koulukodissamme. Koulumme alue on
savuton alue, joissa eivät tupakoi myöskään työntekijämme tai alueelle saapuvat vieraamme.
Koulumme tavoitteena on päihteettömyyden ja terveiden elämäntapojen tukeminen, hyvien
mallien antaminen elämään ja asiallinen tiedottaminen päihteiden käytön vaarallisuudesta.
Kannustamme oppilaitamme tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen myös vapaa-aikana.
Mikäli oppilas käyttää tupakkatuotteita tai muita päihdyttäviä aineita, otamme yhteyttä oppilaan
osaston henkilökuntaan, jotka toimivat Valtion koulukodin päihdestrategian mukaisesti.
Koulukuljetuksen odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Koulujemme oppilaat asuvat koulukotiemme alueella ja heidän koulumatkansa tapahtuu kävellen.
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Koulukodin pedagogiikka keskittyy kohtaamiseen, vahvistamiseen ja oppimiseen positiivisen
psykologian ja hyvinvointia tukevien teorioihin tukeutuen.
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille Valtion
koulukodissamme työskenteleville työntekijöille. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa
tai epäsuoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa
ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista itsemääräämisoikeutta. Koulumme hyvinvointia ja
osallisuutta edistävä toimintakulttuurimme ennaltaehkäisee väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää.
Koulukodillemme on laadittu toimintasuunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma sisältää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän varalta sekä toimintaohjeet näiden tapausten varalta.
Toimintasuunnitelmamme sisältää ohjeita ja välineitä koulukiusaamisen kartoittamiseen ja
ennaltaehkäisemiseen. Suunnitelmassamme on toimenpide- ja kirjaamisohjeet sekä ohjeet
jälkiseurannan järjestämisestä kiusaamistilanteiden varalta. Suunnitelmamme sisältää myös
ohjeita traumaattisten kriisien varalle kouluyhteisössämme. Ennakoimattomia tilanteita ovat
erilaiset ”läheltä piti” tilanteet, tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset.
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Kouluyhteisömme turvallisuutta ohjaavat työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun
toimintaohjelma. Muita turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen
edellyttämä ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma, joka on tarkennettu yksikkökohtaisesti.
Kouluyksiköillämme on turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Seuraamme ja arvioimme
suunnitelmallisesti kouluyhteisömme terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeita yhteistyössä
kouluterveydenhuoltomme ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa.
Valtion koulukodille on laadittu kriisisuunnitelma, joka on tarkennettu yksikkökohtaisesti.
Kriisisuunnitelmassamme määritellään yleiset turvallisuusohjeet ja toimenpiteet sekä työn- ja
vastuunjako kriisitilanteiden sattuessa. Kriisisuunnitelmamallimme sisältää lomakkeita työmme
tukemiseksi ja suorittamista varten. Täytämme lomakkeet laadunhallintajärjestelmässämme ja
käsittelemme niitä koulukotiyksiköidemme johtoryhmissä kuukausittain.
Yksilökohtainen oppilashuolto Valtion koulukodin koulussa

Yksilökohtainen oppilashuolto edellyttää oppilaamme ja tarpeen niin vaatiessa hänen
huoltajansa suostumusta. Oppilaamme osallisuus, toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon
häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa oppilaamme iän, kehitystason ja muiden
henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti. Oppilaamme yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella
hänen asiansa käsittelyyn voivat osallistua esim. asiantuntija tai oppilaan läheinen.
Asiantuntijaryhmään voivat suostumuksella kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri,
oppilaanohjaaja, omaopettaja, omaohjaaja, erityistyöntekijä tai muu henkilö, jonka työtehtäviin
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Suunnittelemme yksilökohtaisen oppilashuoltotyön aina yhdessä oppilaamme ja hänen
huoltajiensa kanssa. Oppilaamme, hänen huoltajansa, opettajamme tai oppilashuollon
palveluiden edustajamme sopivat yhdessä, ketkä osallistuvat monialaisen asiantuntijaryhmän
kokoukseen, jonka pyrimme toteuttamaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla. Oppilaamme
on mukana kokouksessa, ellei sitä katsota oppilaamme kehitykselle haitalliseksi tai ellei se ole
käytännön syistä mahdotonta järjestää.

kyseisen lapsen asiat kuuluvat. Henkilö, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella
kuuluu, kutsuu ryhmän kokoon, toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaamme ja/tai hänen
huoltajansa suostumuksen/kirjallisen luvan. Vastuuhenkilömme vastaa siitä, että asian käsittely
kirjataan oppilaan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen ja että se säilytetään lain vaatimalla
tavalla oppilashuoltorekisterissämme. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmämme
jäsenet. Kouluterveydenhuoltomme henkilöstö ja koulupsykologimme kirjaavat yksilökohtaisen
oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin asiakirjoihin, joita ovat mm. Valtion
koulukodin sijoitukseen liittyvät asiakassuunnitelma- ja hoitoneuvotteluasiakirjat.
Mikäli oppilaamme opetus evätään yksittäisiltä oppitunneilta ja joudumme poistamaan hänet
väliaikaisesti opetustilanteesta, järjestämme hänelle henkilökohtaisen tuen ja valvonnan. Joskus
oppilaamme kokonaistilanne voi edellyttää intensiivisen hoidon järjestämistä ja pidempää
poissaoloa koulusta. Tällöin järjestämme opetuksen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.
Menettelytapamme on sama, jos epäämme opetukseen osallistumisen kurinpidollisista syistä.
Tällöin oppilaan tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (Perusopetuslaki §18).
Oppilaan vaikutusmahdollisuudet kouluyhteisössä
Kehittäessämme koulumme toimintaa, on tärkeää ottaa huomioon oppilaidemme mielipiteitä
ja toiveita. Oppilaamme osallistaminen koulumme toimintaan ja sen suunnitteluun tukee
oppilaamme oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan,
itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita.
Koulukotiemme kouluyksiköissä on omat oppilaskuntien hallitukset. Kuulemme oppilaskuntien
hallituksia ennen opetussuunnitelmamme ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen
vahvistamista ja ennen kuin teemme muita oppilaidemme asemaan olennaisesti vaikuttavia
päätöksiä. Oppilaamme saavat näin mahdollisuuden osallistua asioiden valmisteluun ja
ilmaista mielipiteensä koulumme toimintaan liittyvistä, heitä yhteisesti koskevista asioista.
Kysymme myös oppilaidemme huoltajien näkemyksiä koulumme toiminnasta määräajoin.
Oppilaillamme on mahdollisuus vaikuttaa kouluyhteisömme kehittämiseen myös valtakunnallisen
kouluterveyskyselyn kautta.
Opiskeluhuollon ohjausryhmä teettää oppilaille kyselyn kouluhyvinvoinnista niinä vuosina, kun
oppilaamme eivät vastaa valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Teemme kasvatustyötä yhteistyössä oppilaidemme huoltajien kanssa. Tämä edellyttää
vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaamme kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen
tukemisessa. Keräämme huoltajilta tietoa ja mielipiteitä luokkiemme ja kouluyhteisömme
toiminnasta asiakaspalautteen kautta, arviointikeskusteluissa ja kyselyiden avulla.
Koulumme apulaisrehtorimme tiedottavat monipuolisesti oppilashuoltomme käytännöistä ja
oppilashuoltopalveluihimme hakeutumisen periaatteista. Ensisijaiset tiedotusvälineemme ovat
sähköiset välineet (Wilma) sekä kirjalliset ilmoitukset ja tiedotteet. Tiedotamme myös
huoltajienillassa oppilaidemme huoltajia oppilashuollon palveluista ja prosesseista. Opettajamme
huolehtivat luokkakohtaisesta tiedottamisesta. Oppilashuoltoryhmämme tekee yhteistyötä
koulumme oppilaskunnan edustajiemme kanssa luokkakohtaisesti sekä oppilaskuntamme
hallituksen kanssa koko koulumme tasolla.

Oppilashuolto

Yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteydessä
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhteydessä monialainen hoitotiimimme tekee yhteistyötä
oppilaamme, hänen huoltajiensa ja oppilaamme hyvinvoinnista huolehtivien muiden
yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö koulumme ulkopuolisten tahojen kanssa edellyttää
oppilaamme ja/tai hänen huoltajansa kirjallista suostumusta. Suostumusta ei sen sijaan
tarvita pedagogisten asiakirjojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla
on oikeus luovuttaa ilman suostumusta opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta
välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja opettajillemme ja rehtorillemme. (POL 40§, LL 32§)
Yhteistyö sairaalaopetuksen yhteydessä
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Oppilaamme ollessa tutkimus- tai hoitojaksolla sairaalassa ja hänen saadessa opetusta
sairaalakoulussa, on hän edelleen koulukotimme oppilas. Sairaalakoulujakson pituus määräytyy
tarvittavan tutkimuksen tai hoidon keston mukaan. Tiivis pedagoginen ja oppilashuollollinen
yhteistyö oppilaamme sairaalakoulun ja koulukotimme kanssa on edellytyksenä oppilaamme
opinnoissa edistymiselle ja onnistuneelle paluulle takaisin kouluumme. Oppilaamme omaopettaja
tekee yhteistyötä sairaalaopetusjakson aikana. Vierailujen tarkoituksena on ylläpitää suhdetta
oppilaaseemme ja sairaalakoulun henkilöstöön. Oppilaamme palattua sairaalajaksolta
koulukotiimme, järjestämme tarvittaessa psykiatrisen hoidon koulukotimme hoitomallin mukaisesti
lähellä koulukotiyksikköämme. Näihin palveluihin sisältyvät terapiat ja lääkärikäynnit sekä
lääkityksen seuranta. Opettajamme seuraavat oppilastamme hoitavan lääkärin pyynnöstä ja
kirjoittavat pyydettäessä myös kuvauksia koulunkäynnin ja oppimisen sujumisesta.
Yhteistyö terveystoimen kanssa
Kouluterveydenhuoltomme voi tarjota erityisasiantuntemusta päihteistä, seksuaaliterveydestä,
ravitsemustieteistä ja liikunnasta. Koulumme käyttävät esimerkiksi Kouluterveyskyselyn
(THL) tarjoamaa tietoa kouluyhteisömme hyvinvoinnin edistämisessä, oppilashuoltotyössä
sekä terveystiedon opetuksessa. Kouluympäristömme terveellisyyden ja turvallisuuden sekä
kouluyhteisömme hyvinvoinnin tarkastus tehdään kolmen vuoden välein (Terveydenhuoltolaki
16 §). Ympäristöterveydenhuollon edustaja organisoi tarkastuksen, jossa ovat mukana
ympäristöterveydenhuollon edustaja, apulaisrehtorimme, kouluterveydenhoitajamme ja/tai
lääkärimme, työterveyshuoltomme edustaja, työsuojelumme edustaja ja kiinteistönhoitajamme.
Hyödynnämme kouluterveyskyselyjemme (THL) tuloksia kouluympäristön osalta tarkastuksessa.
Tarkastuksen tulokset kirjataan, ja apulaisrehtorimme yhteistyössä tarkastusryhmän kanssa
seuraa sovittujen korjaus- ja muutostoimenpiteiden toteutumista.
Yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa
Asiantuntijaryhmämme voi tarvittaessa oppilaamme ja/tai hänen huoltajansa luvalla konsultoida
tai pyytää asian käsittelyyn mukaan kasvatus- ja perheneuvolan, nuorisopalveluiden tai muiden
oppilaan kanssa toimivien tahojen edustajia. Sijoittavan kunnan vastuusosiaalityöntekijät ovat
aina yhteistyössä mukana ja heidän tulee saada kaikki tieto oppilaastamme.
Valtion koulukodin koulun yksikkökohtaiset tarkennukset oppilashuoltosuunnitelmaan
Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat hyväksytään lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä
vuosittain.
Nämä
suunnitelmat
tallennetaan
yhteiseen
Valtion
koulukodin
laadunhallintajärjestelmään.
Oppilashuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuranta
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Perehdytämme henkilöstömme oppilashuollon järjestämistä koskevaan suunnitelmaan muun
perehdytyksen yhteydessä. Oppilaamme saavat tietoa oppilashuoltomme palveluista
ohjaajiltamme ja opettajiltamme. Informoimme oppilaidemme huoltajia oppilashuoltomme
järjestämisestä ja tavoitteista asiakassuunnitelmaneuvotteluissa sekä erillisillä tiedotteilla.
Päivitämme toimintaohjeemme tarpeen mukaan ja arvioimme tämän päivitystarpeen
lukuvuotemme päättyessä. Arvioimme suunnitelmamme toteutumista niin koulu- kuin laitostasolla
sekä oppilashuoltomme ohjausryhmässä.

9.

Äidinkielen ja kirjallisuuden eri
oppimäärien ja toisen kotimaisen
kielen opiskelu

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty
kaksitoista eri oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja
kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu
oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille
sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan äidinkielenä on mahdollista opettaa
opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä mainitsematonta
äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston asetuksen 422/2012
8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan oman äidinkielen
opetusta. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja Boppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.

Äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien ja toisen kotimaisen kielen opiskelu

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä
seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa
ja oppilaan huoltaja valitsee. Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä
(suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huoltajan ilmoittamaa kieltä.
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Äidinkielen ja
kirjallisuuden
oppimäärä

Toinen kotimainen
kieli

Toinen kotimainen
kieli

yhteinen

yhteinen

valinnainen

suomi

suomen kieli ja
kirjallisuus

ruotsi

-

ruotsi

ruotsin kieli ja
kirjallisuus

suomi

-

saame

saamen kieli ja
kirjallisuus sekä
suomi tai ruotsi
saamenkielisille

-

suomi tai ruotsi

saame

suomen tai ruotsin
kieli ja kirjallisuus
sekä saamen kieli ja
kirjallisuus

ruotsi tai suomi

-

romani

suomen tai ruotsin
kieli ja kirjallisuus
sekä romanikieli ja
kirjallisuus

ruotsi tai suomi

-

viittomakieli

viittomakieli ja
kirjallisuus sekä
suomi tai ruotsi
viittomakielisille

-

ruotsi tai suomi

muu äidinkieli

muu äidinkieli
koko äidinkielen
ja kirjallisuuden
tuntimäärällä tai
VA422/2012 8
§:n mukaisesti
järjestettynä sekä
suomi tai ruotsi
toisena kielenä

-

ruotsi tai suomi

Vahvistamme oppilaamme oman kulttuurin tuntemusta ja kielen käyttöä ja kannustamme siihen
tarjoamalla oppilaamme oman äidinkielen ja kulttuurin kirjallisuutta ja oppimateriaalia hänen
oppimisensa tueksi.
Tuemme oppilaamme opetuksella ja koulunkäynnillä hänen integroitumistaan suomalaiseen
kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Määrittäessämme oppilaamme opetusryhmää, otamme huomioon
hänen kieli- ja kulttuuritaustansa sekä erityistarpeensa. Kartoitamme kaikkien oppilaidemme
kielelliset valmiudet heidän tullessa kouluumme, jotta osaamme suunnitella oppilaamme
tarvitsemaa opetusta. Tavoitteenamme on kehittää oppilaamme kielellisiä taitoja ja kulttuurista
tietämystä tasavertaisten jatko-opintojen mahdollistamiseksi.
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Oppilaan äidinkieli

10.

Kaksikielinen opetus

Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli.
Opetuksessa voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi
myös muuta kieltä, jos arvioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta.
Erillisessä opetusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla
kielellä.
Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus
annetaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan
kuitenkin tarvittaessa yhdistää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Yhdistetystä tuntimäärästä
on tällöin vähintään puolet opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.
Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat tulee
olla saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös
koulun muulla tai muilla opetuskielillä.
Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa
kotimaisten kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen
opetukseen. Sitä voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään
tässä nimitystä kielirikasteinen opetus. Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin
kotimaisilla kielillä kielikylvyn tapaan. Tällainen opetus, samoin kuin mahdolliset kestoltaan
lyhyemmät kielikylpyohjelmat katsotaan tässä kuuluvaksi muun kaksikielisen opetuksen piiriin.
Koulussamme ei tällä hetkellä järjestetä kaksikielistä opetusta.

Kaksikielinen opetus

Valtion koulukodin kouluyksiköistä Lagmansgårdenissa voi käydä peruskoulua myös ruotsin
kielellä. Lagmansgårdeniin sijoitettu äidinkielenään ruotsia puhuva oppilaamme suorittaa
peruskoulun ruotsiksi. Valtion koulukodin kouluyksiköissä opetussuunnitelman sisällöt ovat
yhteiset suomen ja ruotsin kielellä.
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11.

Erityiseen maailmankatsomukseen
tai kasvatusopilliseen järjestelmään
perustuva perusopetus

11.1.

Opetuksen järjestämisen periaatteet

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa
perusopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle
asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa
noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita
tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla
olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poikkeamista ja painotuksista määrätään
järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.

11.2.

Paikallisesti päätettävät asiat

Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma voi olla järjestäjäkohtainen tai yksikkökohtainen
tai
näiden
yhdistelmä
opetuksen
järjestäjän
päätöksen
mukaisesti.
Erityiseen
maailmankatsomukseen
tai
kasvatusopilliseen
järjestelmään
perustuva
paikallinen
opetussuunnitelma voi olla omaleimainen opetuksen järjestämisluvan ja valtioneuvoston
asetuksen määrittämissä rajoissa. Opetussuunnitelma ei voi olla ristiriidassa perusopetuslain
ja -asetusten, tavoitteita ja tuntijakoa koskevan valtioneuvoston asetuksen tai perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden kanssa.
Opetuksen järjestäjän tulee päättää ja kuvata opetussuunnitelmassa sen lisäksi mitä tämän
perusteasiakirjan muissa luvuissa määrätään
•

•

Erityiseen maailmakatsomukseen perustuva opetuksen osalta
• mitkä ovat erityiseen maailmankatsomukseen perustuvat, perusopetuksen
arvoperustaa sekä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä täydentävät näkökulmat
• miten nämä näkökulmat näkyvät toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa
• miten ko. maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, taitoja ja valmiuksia
painottavaa opetusta toteutetaan läpäisyperiaatteella eri oppiaineiden ja
oppimiskokonaisuuksien opetuksessa.
Erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen osalta
• mitkä ovat erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvat näissä
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä perusopetuksen pedagogisia linjauksia
täydentävät pedagogiset periaatteet ja ratkaisut
• miten nämä näkyvät toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa sekä eri oppiaineiden
ja oppimiskokonaisuuksien opetuksessa.
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Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan perusopetuksen
järjestämiseen. Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen
maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.

12.

Valinnaisuus perusopetuksessa

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista,
laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille
mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee
opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

12.1.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taideja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen
vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille
yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista
tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaisten tuntien käytöstä
päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa
opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken
opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä
voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen
järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja
taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.
Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja
mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden tunnit
arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä
anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

12.2.

Valinnaiset aineet

Valinnaisuus perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan
mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä
ja soveltavia perusopetukselle asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta
muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle
asetettujen tavoitteiden saavuttamista[1]. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai
laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat
sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla
aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa,
tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai
draamaopinnoissa.
Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee
ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi
ottamisen perusteet toiselle asteelle [2].
Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän
vuosiviikkotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä
tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222
vvt), voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja
vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §
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[2] Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa
peruskoulutuksessa (4/2013); Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista
lukiokoulutuksessa (856/2006)

12.3.

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset
oppimäärät

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien
vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista
muista valinnaisista kielistä sekä niiden tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa
opetussuunnitelmassa.
Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen
järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä
perusopetuksen vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen
kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit.
Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä
tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.
Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.

12.4.

Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa
perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä
päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
•
•
•

miltä osin taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja osoitetaan taide- ja taitoaineiden
oppimääriin jakamalla näitä tunteja taide- ja taitoaineiden kesken
miltä osin taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja osoitetaan taide- ja taitoaineiden
oppimääriin oppilaan valintaan perustuen
mitkä ovat kunkin taide- ja taitoaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt niillä vuosiluokilla,
joilla näiden oppiaineiden opetustunnit muodostuvat osittain tai kokonaisuudessaan taideja taitoaineiden valinnaisista tunneista

•

mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet
• mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin
valinnaista ainetta tarjotaan
• miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain
• mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä
oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset
erityispiirteet.

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät
•

mitkä ovat oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet
• miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain
• mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt
vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät
mahdolliset erityispiirteet.
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Valinnaisuus perusopetuksessa

Valinnaiset aineet

13.

Vuosiluokat 3-6

13.1.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja
vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen,
kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä
työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi.
Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan
tietoa opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai
vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja
mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opetuksen järjestäjän tarjoamasta kieliohjelmasta. Oppilaita
kannustetaan monipuoliseen kieltenopiskeluun. Ennen kieli valintojen tekemistä voidaan järjestää
kielisuihkuja monipuolisten kielivalintojen toteutumiseksi. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan
tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun
toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.
Vuosiluokkien 2. ja 3. välinen siirtymävaihe
Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa oppilaamme opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta
ja vahvistaa kunkin oppilaamme itseluottamusta koululaisena. Tuemme oppilaitamme erityisesti
lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa.
Tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut
Vuosiluokkien 3.- 6. erityisenä tavoitteena on oppilaamme oppijana kehittyminen ja oppimaan
oppimisen taitojen kehittäminen sekä hänen omien opiskelutapojensa ja taitojensa tunnistaminen
sekä kehittäminen. Rohkaisemme oppilaitamme itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja
oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen.
Ohjaamme oppilaitamme myös heidän velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä
rakentavaan mielipiteittensä ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Emme salli minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä. Hyödynnämme oppilaittemme
kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan
sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Kannustamme oppilaitamme tekemään
valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Kiinnitämme erityistä
huomiota oppilaidemme ohjauksen ja tuen tarpeisiin.

Vuosiluokat 3-6

Pyrimme opetuksessamme löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten
oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vahvistaa oppiaineidemme välistä yhteistyötä ja tarjoaa
oppilaillemme mahdollisuuksia ikäkaudelleen tärkeiden kokemusten saamiseen. Voimme lisätä
oppimiskokonaisuuksilla työskentelyn toiminnallisuutta, sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista
erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaidemme osuus opetuksen suunnittelussa vahvistuu.
Oppimiskokonaisuutemme tarjoavat oppilaillemme tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan
ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen toimintaan.

13.2.

Oppijana kehittyminen

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.
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Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä
omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan
itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen
sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja
vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin
ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä
osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja
omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään
oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.
Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla
hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa
pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia
oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan
lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa
oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet
tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen
toimintaan.

13.3.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille
usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien
työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun
heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja
monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja
arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
Vuosiluokkien 6. ja 7. välinen siirtymävaihe

Valtion koulukotien koulussa vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita
kokonaisvaltaisesti voimakkaiden kehitysvuosien aikana, tarjota jokaiselle oppilaallemme
mahdollisimman hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja kannustaa kaikkia oppilaitamme opintojensa
jatkamiseen. Opetuksemme pohjaa kohtaamisessa tapahtuvaan vahvistumiseen ja oppimiseen.
Oppilaamme kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista
ja valinnoista päättämiseen on tärkeää. Oppiaineiden rinnalla oppilaamme harjoittelevat
luonteentaitoja ja sosio-emotionaalisten taitoja.
Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan
siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita
työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä.
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Siirtymä tarkoittaa oppilaillemme usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja
ympäristöön tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista.
Tällöin on tärkeää, että kotona ja koulussamme huolehditaan oppilaittemme mahdollisuudesta
tuntea olonsa turvalliseksi samalla, kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen.
Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy yläkouluun siirryttäessä, ja monet tulevaisuuteen vaikuttavat
valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Tarkistamme lain edellyttämän erityisen tuen päätöksen ennen
seitsemännelle luokalle siirtymistä.

13.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan
osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä
oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja
ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen
pohtimiselle.

13.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja
yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen.
Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia
näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun.
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä.
Heitä kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa sisäistä
tietoaan. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi
tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppimista
eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään
monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan
ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja
toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen.
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin.
Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia
harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien
vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan
hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä
huoltajiensa kanssa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Vuosiluokat 3-6

Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia,
katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa
sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen
ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan
tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille
avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. Mediakulttuurin analysointi ja
median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä vuosiluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan
tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys yhteiskunnassa ja maailmassa;
erityisesti perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen ja puolustamiseen.
Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja
ilmaisun ilosta. Heille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten
toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi
ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan
itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä
harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia
taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan
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arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten
ja ideoiden ilmaisemiseen.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Koulutyössä oppilailla on tilaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan
ja yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan
ottamaan vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä sekä
osallistumaan kouluyhteisön yhteisten sääntöjen laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen.
Yhteisessä työskentelyssä oppilaat voivat kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan.
Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen,
sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa. Tuetaan oppilaiden
itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään
huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen
liikenteessä. Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan
tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. Yhdessä keskustellaan yksityisyyden ja
henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityksestä ja opitaan siihen liittyviä toimintatapoja.
Koulussa harjoitellaan tarkoituksenmukaista toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa
teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä
opastetaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä
kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen,
kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä.
He saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen
tarkasteluun. Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta.
L4 Monilukutaito
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan
yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan
tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien
sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen
ja -tekniikoiden hallintaa syvennetään. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua
harjoitellaan. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan,
että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä
käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda mielikuvia tai houkutella ostamaan.
Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä
käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon
lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja
kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa
tiedon soveltuvuutta. Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla
tehdään näkyväksi medioiden tuottamia merkityksiä ja välittämää todellisuutta. Kriittistä lukutaitoa
kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. Kertominen, kuvaaminen,
vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon
esittämisen tapoja. Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaaaikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa - edistää monilukutaidon
kehittymistä.

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa
koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia
etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen
kestävistä käyttötavoista.
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L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja
ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan
tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja
animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä
toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian
toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita
ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien
perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä
opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta
hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. Tiedonhallinta
sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta
eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon
tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään
itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja
arvioinnissa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa
ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan
tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja
viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa
myös kansainvälisissä yhteyksissä.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa
määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan
erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn
tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista
sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa
oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan
taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.
Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista
ja toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu,
yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä
vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja
yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Vuosiluokat 3-6

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon
ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja
tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa
myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa
ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä.
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen
etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa
kuin koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten
kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset
yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppilaita
innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai
muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen
ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen
merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja
luonnolle.
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13.6.

Oppiaineet

Äidinkieli ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden
sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan
tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä monipuolisemmissa, myös
monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja
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Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä,
kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja
tekstien merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja
antaa välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota
kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.
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Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen,
lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä
ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja
lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Tekstejä tuottaessaan oppilaamme hyödyntävät viestintäteknologiaa. Kirjoitamme tekstejä sekä
yksin että yhdessä. Oppilaamme lukevat paljon erilaisia tekstejä ja kirjallisuutta. Koulumme
opetuskäytössä on hyvät tekniset välineistöt äänen- ja kuvan nauhoittamiseen, toistoon ja
tallentamiseen ja hyödynnämme niitä opetuksessa.
Kannustamme oppilastamme oppimaan ja hyödyntämään oppimaansa arjessa. Koulumme
oppimisympäristö mahdollistaa tutustumisen paikalliseen kulttuuritarjontaan vierailu- ja
tutustumiskäyntien sekä tehtävien muodossa. Koulukotiemme työntekijät rohkaisevat
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Koulumme on yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö. Koulumme arjessa oppilaamme kohtaa vuorovaikutustilanteita, joissa hän
tarvitsee vuorovaikutustaitoja. Harjoittelemme koulussamme omien näkemysten perustelemista
ja toisen mielipiteen kuuntelemista. Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon
kohteet ovat tärkeässä roolissa. Koulussamme oppiminen perustuu puhutun, kirjoitetun tai
kuvallisen viestinnän kautta saadun tiedon ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen, ja oppilaamme
myös tuottaa itse monenlaisia tekstejä sekä ilmaisee itseään eri tavoin.

oppilastamme aktiiviseen kirjastonkäyttöön ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen sekä omien
viestintä- ja vuorovaikutustaitojen aktiiviseen käyttöön myös vapaa-ajalla.
Valitsemme eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat. Opettajamme
valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu
parhaiten. Ohjaamme oppilastamme myös kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä
itseohjautuvuuteen. Voimme käyttää työtapoina kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa.
Opettajamme ohjaa oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapoja. Eheytämme
opetusta prosessi - ja projektityöskentelyn avulla. Voimme valita työtavat niin, että oppiaineen
sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa tai toteutamme oppiaineen tavoitteet osana
oppimiskokonaisuutta.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
Valtion koulukotiemme kouluyksiköiden opetuksen tavoitteena on tukea oppilaamme koulussa
ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen
sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Tämän tavoitteena on
lisätä oppilaamme motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Opettajamme käyttävät erilaisia
opetusmenetelmiä ja opettavat erilaisia oppimistekniikoita. Kannustamme oppilaitamme yhdessä
tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Ohjaamme oppilastamme syventämään lukutaitoaan ymmärtäväksi lukemiseksi. Ohjaamme
häntä myös löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolleen ja tavalleen
soveltuvia tekstejä. Kannustamme oppilastamme kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen.
Ohjaamme oppilastamme ikätasonsa mukaisesti käyttämään mediaa oikein ja turvallisesti sekä
suhtautumaan kriittisesti median viestintään.
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Annamme yksilöllistä ohjausta ja palautetta arkielämässäkin tarpeellisten vuorovaikutus- ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi. Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan.
Huomioimme yksilölliset ja kehitykselliset erot, joiden avulla ehkäisemme tuen tarpeen syntymistä.
Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat opiskelua. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan.
Opetuksemme eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseemme. Monipuoliset opetussisällöt
tarjoavat hyvän mahdollisuuden eriyttämiseen. Ohjauksemme ja opetuksemme lähtökohtana
on positiivisuus ja oppilaamme vahvuudet. Oppilaidemme mahdolliset oppimisvaikeutensa
selvitetään moniammatillisessa yhteistyössä heti sijoituksen alussa ja he saavat tarvittaessa
ohjausta ja tukea kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatustensa
sanoittamisessa.
Mikäli oppilaamme aiemman vuosiluokan oppiminen on jäänyt puutteelliseksi, järjestämme
hänelle mahdollisuuden oppia oppimatta jääneet asiat. Tarjoamme opetuksessamme haasteita
myös nopeammin edistyville. Tuemme kielellisesti lahjakkaita oppilaitamme esimerkiksi
lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden
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asettamisessa. Valitsemme tekstit ja työtavat niin, että oppilaamme motivaatio oppimiseen säilyy
sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuvat.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.
Arviointimme 3.luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen osalta on sanallista.
4.luokasta eteenpäin annamme oppiaineesta numeroarvioinnin. Annamme oppilaallemme
säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja se on luonteeltaan kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palautteemme tukee oppilaamme motivaation rakentumista ja
kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilastamme löytämään omat vahvuutensa.
Annamme oppilaallemme säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta
suhteessa tavoitteisiin. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri
tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan ja harjoittelevat vertaisarviointia.
Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua erilaisissa kielenkäyttöja tekstianalyysitilanteissa ja keskustelemme oppilaamme kanssa tämän edistymisestä.
Opettajamme tukee oppilaamme oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan
omaa ajatteluaan ja toimintaansa.

Antaessamme äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa opettajamme arvioi
oppilaamme osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Opettajamme määritellessä osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten
käytämme valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat
äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit
ja oppimisstrategiat.
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Otamme arvioinnissa huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan
osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee
äidinkieltä ja kirjallisuutta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme
suorituksia hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

toimia

rakentavasti

erilaisissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja
rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa
vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
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Paikallinen tarkennus
vahvistetaan taitoa toimia ryhmän jäsenenä ja havainnoidaan oman toiminnan vaikutusta
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten lapsen omaan elämään liittyvien ajankohtaisten aiheiden käsittelyssä
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia
erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan positiivisen ja kohteliaan ilmaisun keinoja.
Annetaan mahdollisuuksia osallistua luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen
strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan erilaisten ikätasolle sopivien tekstien sujuvaa lukemista (kaunokirjallisuus,
tietotekstit, kuvaa ja tekstiä yhdistävät mediatekstit)
-harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita
-tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa
T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja
tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden merkityksiä (käsitteet,
synonyymit, vastakohdat, kielikuvat ja sanonnat)
- sanavaraston laajentaminen
- harjoitellaan keskustelemaan kirjallisuudesta kirjallisuuden termejä käyttäen (päähenkilö, juoni,
tapahtumapaikka)
- luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella, opetellaan sanaluokista
- substantiivit
- verbit ja tutustuminen niiden taipumiseen persoonamuodoissa
- adjektiivit; vertailumuodot
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon
luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
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S2 Tekstien tulkitseminen

Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
- harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille
ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla
mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen
sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittuja lapsille ja nuorille suunnattuja tekstejä, myös
kokonaisia kirjallisia teoksia
- lukukokemuksien jakamista eri tavoin (esim. kirjakerhot, lukupiirit)
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-harjoitellaan käyttämään käsitteitä aihe ja kertoja
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja
vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- opitaan arvostamaan omia kokemuksia ja ajatuksia ja harjoitellaan sanoittamaan niitä
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös
monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
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S3 Tekstien tuottaminen

Paikallinen tarkennus
tutustutaan yhdessä eri tyylisiin teksteihin ja harjoitellaan niiden kirjoittamista
-tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiviisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta
- tutustutaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin
-otsikointi
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan kirjoittamaan sujuvasti ja selkeästi
- harjoitellaan näppäintaitoja
- osaa ja ymmärtää aakkosjärjestyksen

Vuosiluokat 3-6

- käsitteet virke ja lause
- harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita:
- päättövälimerkit ja iso alkukirjain virkkeen alussa
- yleis- ja erisnimet
- pilkun käyttö luettelossa
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- yhdyssanat
- aikamuodon säilyttäminen omissa teksteissä
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen
antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- harjoitellaan käyttämään erilaisia tekstin tuottamista auttavia menetelmiä, kuten ajatuskartta,
yksinkertainen juonikaavio, yhteisideointi, prosessikirjoitus
-harjoitellaan tekstin elävöittämistä

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja
tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden
avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen
vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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-harjoitellaan lähdekriittiisyyttä ja eettisyyttä verkossa (tutkiminen, pohtiminen, vertailu,
vaikuttaminen)

Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
oman kielenkäytön tarkkailu ja harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön
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- etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen
harrastamista.
- opetellaan jakamaan lukukokemuksia
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
tutustutaan suomalaiseen tapakulttuuriin ja juhlaperinteisiin
- suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä
- hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, kuten kirjastoa,
elokuvia, teatteria ja museoita
- keskustellaan median roolista oppilaan arjessa

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
toimia

rakentavasti

erilaisissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

115

Vuosiluokat 3-6

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
vahvistetaan taitoa jakaa omia kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä
- opetellaan toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa
vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuosiluokat 3-6

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
vahvistetaan taitoa toimia ryhmän jäsenenä
- havainnoidaan oman toiminnan vaikutusta erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa
116

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
- hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten aiheiden käsittelyssä
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia
erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Paikallinen tarkennus
harjoitellaan positiivisen ja kohteliaan ilmaisun keinoja
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Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.

- annetaan mahdollisuuksia osallistua luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen
- harjoitellaan huomioimaan nettietiketti omassa toiminnassa
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen
strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan erilaisten ikätasolle sopivien tekstien sujuvaa lukemista (kaunokirjallisuus,
tietotekstit, kuvaa ja tekstiä yhdistävät mediatekstit)
- harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita
- tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa
T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja
tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien erittely ja tulkinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden merkityksiä (käsitteet,
sanojen hierarkiat, synonyymit, homonyymit, vastakohdat, kielikuvat ja sanonnat)
- sanavaraston laajentaminen
- harjoitellaan tekstin tulkitsemisen ja vertailun taitoja
- harjoitellaan kaikkien sanaluokkien tunnistamista ja taivuttamista
- verbit ja niiden taipuminen persoonamuodoissa sekä nykyisessä ja menneessä aikamuodossa
- nominit;
* substantiivit
* adjektiivit
* pronomit (persoona-, osoitus- ja relatiivipronominit)
* numeraalit
- partikkelit (taipumattomat sanat)
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon
luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
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kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
- etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
- harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
- harjoitellaan lähteiden merkitsemistä
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille
ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla
mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen
sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
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Paikallinen tarkennus
-luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös
kokonaisia teoksia
- lukukokemuksien jakamista eri tavoin (esim. kirjakerhot, lukupiirit)
- harjoitellaan keskustelemaan kirjallisuudesta kirjallisuuden termejä käyttäen (päähenkilö, juoni,
tapahtumapaikka, aihe, teema ja kertoja)
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T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja
vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- opitaan arvostamaan omia kokemuksia ja ajatuksia ja harjoitellaan sanoittamaan niitä
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös
monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
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tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
tutustutaan yhdessä eri tyylisiin teksteihin ja harjoitellaan niiden kirjoittamista
- tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiviisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta
- otsikointi
- kappalejaon harjoittelua
- päähenkilö, sivuhenkilöt, kertoja
- juoni, tapahtumapaikka
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.
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Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
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Paikallinen tarkennus
harjoitellaan kirjoittamaan sujuvasti ja selkeästi
- harjoitellaan näppäintaitoja
- käsitteet virke, päälause ja sivulause
- harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita:
- yhdyssanoissa yhdysmerkki
- pilkku päälauseen ja sivulauseen välissä
- vuorosanojen merkitseminen
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen
antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen

Paikallinen tarkennus
harjoitellaan käyttämään erilaisia tekstin tuottamista auttavia menetelmiä, kuten ajatuskartta,
juonikaavio, yhteisideointi, prosessikirjoitus
-harjoitellaan tekstin elävöittämistä
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Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

-harjoitellaan lähdekriittiisyyttä ja eettisyyttä verkossa (tutkiminen, pohtiminen, vertailu,
vaikuttaminen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja
tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden
avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen
vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
oman kielenkäytön tarkkailu ja harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Vuosiluokat 3-6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
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Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
- kannustetaan ja tutustutaan kirjaston ja mediaympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön
- luetaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
- luetaan ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
- tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
- opetellaan jakamaan lukukokemuksia ja pohtimaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus

- suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä
- hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, kuten kirjastoa,
elokuvia, teatteria ja museoita
- keskustellaan median roolista oppilaan arjessa
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Vuosiluokat 3-6

tutustutaan suomalaiseen tapakulttuuriin ja juhlaperinteisiin

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

toimia

rakentavasti

erilaisissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
- vahvistetaan taitoa jakaa omia kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä
- opetellaan toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä
- harjoitellaan löytämään olennainen ja tärkeä suuresta tietotulvasta
- harjoitellaan erottamaan, laadukas ja perusteltu tieto ja suhtautumaan kriittisesti eri medioiden
tarkoitusperiin
- harjoitellaan muodostamaan oma mielipide erilaisia tietolähteitä hyväksi käyttäen
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa
vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
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viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
vahvistetaan taitoa toimia ryhmän jäsenenä
- havainnoidaan oman toiminnan vaikutusta erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa
- harjoitellaan toisten tarpeiden huomioimista ja kompromissitaitoja
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, kuten esitelmät, väittelyt,
näytelmät, improvisaatioharjoitukset
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia
erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.
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Arvioinnin kohde

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
- harjoitellaan rakentavan ja kohteliaan ilmaisun keinoja erilaisissa, myös monimediaisissa,
vuorovaikutustilanteissa
- annetaan mahdollisuuksia osallistua luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen
- pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen
strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

S2 Tekstien tulkitseminen

Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
- harjoitellaan erilaisten ikätasolle sopivien tekstien sujuvaa lukemista (kaunokirjallisuus,
tietotekstit, mediatekstit)
- harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja opetellaan
tulkitsemaan tekstejä
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-tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa
T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja
tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
laajennetaan sanavarastoa
- syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä
- verbien taipuminen kaikissa aikamuodoissa
- nominien taipuminen sijamuodoissa
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon
luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
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Arvioinnin kohde

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
- harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille
ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla
mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen
sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.
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S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
-opetellaan valitsemaan ja lukemaan tarkoituksenmukaista ja monipuolista kirjallisuutta ja
mediatekstejä
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- luetaan itsenäisesti kokonaisteoksia
- lukukokemusten jakamista erilaisten harjoitusten tai esitysten avulla
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja
vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- opetellaan kyseenalaistamaan valmiita ratkaisuja ja muodostamaan omia tulkintoja sekä
perustelemaan niitä
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös
monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
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Arvioinnin kohde

Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiviisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta, myös monimediaisissa ympäristöissä
- aihe, teema
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

Vuosiluokat 3-6

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- kerrataan lauseoppia: virke, päälause, sivulause, pilkku ja lopetusmerkit
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- harjoitellaan edelleen sujuvaa ja selkeää kirjoittamista käsin ja koneella
- harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita:
- keskeisten lauseenjäsenten tehtävä omissa teksteissä (predikaatti ja subjekti)
- yhdyssanat
- vuorosanojen merkitseminen: vuorosanaviiva ja lainausmerkit
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen
antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- etsitään itselle sopivia prosessikirjoittamisen keinoja käyttäen hyväksi jo opittuja menetelmiä

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja
tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden
avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen
vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- harjoitellaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta

Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
- ihmisten välisen kielenkäytön tarkkailu ja harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden,
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Vuosiluokat 3-6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
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Paikallinen tarkennus
- kannustetaan ja tutustutaan kirjaston ja mediaympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön
- luetaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
- luetaan ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
- tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
- opetellaan jakamaan lukukokemuksia ja pohtimaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
- tutustutaan suomalaiseen tapakulttuuriin ja juhlaperinteisiin
- suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä
- hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, kuten kirjastoa,
elokuvia, teatteria ja museoita
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- keskustellaan median roolista oppilaan arjessa

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

toimia

rakentavasti

erilaisissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
- vahvistetaan taitoa jakaa omia kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä
- opetellaan toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä
- harjoitellaan löytämään olennainen ja tärkeä suuresta tietotulvasta
- harjoitellaan erottamaan, laadukas ja perusteltu tieto ja suhtautumaan kriittisesti eri medioiden
tarkoitusperiin
- harjoitellaan muodostamaan oma mielipide erilaisia tietolähteitä hyväksi käyttäen
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa
vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
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viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
- syvennetään yhteistyötaitoja
- pyritään ottamaan huomioon ryhmän jäsenten mielipiteet ja tekemään niiden pohjalta päätöksiä
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, kuten esitelmät, väittelyt,
näytelmät, improvisaatioharjoitukset
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia
erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.
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Arvioinnin kohde

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Paikallinen tarkennus
- harjoitellaan rakentavan ja kohteliaan ilmaisun keinoja erilaisissa, myös monimediaisissa,
vuorovaikutustilanteissa
- annetaan mahdollisuuksia osallistua luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen
- pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen
strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

S2 Tekstien tulkitseminen
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Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
- harjoitellaan erilaisten ikätasolle sopivien tekstien sujuvaa lukemista (kaunokirjallisuus,
tietotekstit, mediatekstit)
- harjoitellaan tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja opetellaan
tulkitsemaan tekstejä
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-tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa
T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja
tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään
ajattelutaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
- laajennetaan sanavarastoa
- syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä
- verbien taipuminen kaikissa aikamuodoissa
- nominien taipuminen sijamuodoissa
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon
luotettavuuden arviointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
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S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla
- harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille
ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla
mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen
sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.
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S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
opetellaan valitsemaan ja lukemaan tarkoituksenmukaista ja monipuolista kirjallisuutta ja
mediatekstejä
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- luetaan itsenäisesti kokonaisteoksia
- lukukokemusten jakamista
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja
vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
opetellaan kyseenalaistamaan valmiita ratkaisuja ja muodostamaan omia tulkintoja sekä
perustelemaan niitä
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös
monimediaisissa ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
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Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
- monipuolistetaan itseilmaisua eri tyyppisiä tekstejä kirjoittamalla (esim. runo, kuvaus,
näytelmän käsikirjoitus, mielipidekirjoitus) käyttäen kullekin tekstityylille ominaista kieltä
- hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan monimediaista ympäristöä
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
vahvistetaan lauseoppia: virke, päälause, sivulausetyypit, pilkku ja lopetusmerkit
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-opitaan lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia
tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen
antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
Paikallinen tarkennus
vahvistetaan kykyä muokata omaa tekstiä saadun palautteen ja itsekritiikin perusteella
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja
tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden
avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen
vaikutuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.
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Arvioinnin kohde

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
- ihmisten välisen kielenkäytön tarkkailu ja harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden,
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin
- tutustutaan murteisiin ja verrataan puhuttua ja kirjoitettua kieltä toisiinsa
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen
ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Vuosiluokat 3-6

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
kannustetaan ja tutustutaan kirjaston ja mediaympäristön aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön
- luetaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin
- luetaan ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
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- tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.
- opetellaan jakamaan lukukokemuksia ja pohtimaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja
kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
- tutustutaan suomalaiseen tapakulttuuriin, kansan- ja juhlaperinteisiin
- suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä
- hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, kuten kirjastoa,
elokuvia, teatteria ja museoita
- keskustellaan median roolista oppilaan arjessa

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
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Oppimäärän erityinen tehtävä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.

Vuosiluokat 3-6

Suomi toisena kielenä oppimäärässä huomioimme oppilaamme yksilölliset tarpeet.
Suunnittelemme opetuksen yhdessä oppilaamme kanssa niin, että se tukee parhaiten hänen
kokonaisvaltaista opiskeluaan ja oppimistaan.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.
Koulumme on yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö. Koulumme arjessa oppilaamme kohtaa vuorovaikutustilanteita, joissa hän
tarvitsee vuorovaikutustaitoja. Harjoittelemme koulussamme omien näkemysten perustelemista
ja toisen mielipiteen kuuntelemista. Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon
kohteet ovat tärkeässä roolissa. Koulussamme oppiminen perustuu puhutun, kirjoitetun tai
kuvallisen viestinnän kautta saadun tiedon ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen, ja oppilaamme
myös tuottaa itse monenlaisia tekstejä sekä ilmaisee itseään eri tavoin.
Tekstejä tuottaessaan oppilaamme hyödyntävät viestintäteknologiaa. Kirjoitamme tekstejä sekä
yksin että yhdessä. Oppilaamme lukevat paljon erilaisia tekstejä ja kirjallisuutta. Koulumme
opetuskäytössä on hyvät tekniset välineistöt äänen- ja kuvan nauhoittamiseen, toistoon ja
tallentamiseen ja hyödynnämme niitä opetuksessa.
Kannustamme oppilastamme oppimaan ja hyödyntämään oppimaansa arjessa. Koulumme
oppimisympäristö mahdollistaa tutustumisen paikalliseen kulttuuritarjontaan vierailu- ja
tutustumiskäyntien sekä tehtävien muodossa. Koulukotiemme työntekijät rohkaisevat
oppilastamme aktiiviseen kirjastonkäyttöön ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen sekä omien
viestintä- ja vuorovaikutustaitojen aktiiviseen käyttöön myös vapaa-ajalla.
Valitsemme eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat. Opettajamme
valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu
parhaiten. Ohjaamme oppilastamme myös kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä
itseohjautuvuuteen. Voimme käyttää työtapoina kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa.
Opettajamme ohjaa oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapoja. Eheytämme
opetusta prosessi - ja projektityöskentelyn avulla. Voimme valita työtavat niin, että oppiaineen
sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa tai toteutamme oppiaineen tavoitteet osana
oppimiskokonaisuutta.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6

Valtion koulukotiemme kouluyksiköiden opetuksen tavoitteena on tukea oppilaamme koulussa
ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen
sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Tämän tavoitteena on
lisätä oppilaamme motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Opettajamme käyttävät erilaisia
opetusmenetelmiä ja opettavat erilaisia oppimistekniikoita. Kannustamme oppilaitamme yhdessä
tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Ohjaamme oppilastamme syventämään lukutaitoaan ymmärtäväksi lukemiseksi. Ohjaamme
häntä myös löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolleen ja tavalleen
soveltuvia tekstejä. Kannustamme oppilastamme kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen.
Ohjaamme oppilastamme ikätasonsa mukaisesti käyttämään mediaa oikein ja turvallisesti sekä
suhtautumaan kriittisesti median viestintään.
Annamme yksilöllistä ohjausta ja palautetta arkielämässäkin tarpeellisten vuorovaikutus- ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi. Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan.
Huomioimme yksilölliset ja kehitykselliset erot, joiden avulla ehkäisemme tuen tarpeen syntymistä.
Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat opiskelua. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan.
Opetuksemme eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseemme. Monipuoliset opetussisällöt
tarjoavat hyvän mahdollisuuden eriyttämiseen. Ohjauksemme ja opetuksemme lähtökohtana
on positiivisuus ja oppilaamme vahvuudet. Oppilaidemme mahdolliset oppimisvaikeutensa
selvitetään moniammatillisessa yhteistyössä heti sijoituksen alussa ja he saavat tarvittaessa
ohjausta ja tukea kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatustensa
sanoittamisessa.
Mikäli oppilaamme aiemman vuosiluokan oppiminen on jäänyt puutteelliseksi, järjestämme
hänelle mahdollisuuden oppia oppimatta jääneet asiat. Tarjoamme opetuksessamme haasteita
myös nopeammin edistyville. Tuemme kielellisesti lahjakkaita oppilaitamme esimerkiksi
lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden
asettamisessa. Valitsemme tekstit ja työtavat niin, että oppilaamme motivaatio oppimiseen säilyy
sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuvat.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.

Vuosiluokat 3-6

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.
Arviointimme 3.luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen osalta on sanallista.
4.luokasta eteenpäin annamme oppiaineesta numeroarvioinnin. Annamme oppilaallemme
säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja se on luonteeltaan kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palautteemme tukee oppilaamme motivaation rakentumista ja
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kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilastamme löytämään omat vahvuutensa.
Annamme oppilaallemme säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta
suhteessa tavoitteisiin. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri
tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan ja harjoittelevat vertaisarviointia.
Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua erilaisissa kielenkäyttöja tekstianalyysitilanteissa ja keskustelemme oppilaamme kanssa tämän edistymisestä.
Opettajamme tukee oppilaamme oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan
omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Otamme arvioinnissa huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan
osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee
äidinkieltä ja kirjallisuutta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme
suorituksia hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Antaessamme äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa opettajamme arvioi
oppilaamme osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Opettajamme määritellessä osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten
käytämme valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat
äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit
ja oppimisstrategiat.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja
toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
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Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon
huomioiminen.
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.
Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa).
Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.
Draamatyöskentely
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja
kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon
huomioiminen.
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.
Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa).
Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

Vuosiluokat 3-6

Draamatyöskentely
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen

150

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia
ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut
osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon
huomioiminen.
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.
Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa).
Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.
Draamatyöskentely
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista
tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.
Luetaan erilaisia tekstejä (opettaja/oppilas).
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.
Substantiivit, adjektiivit (vertailumuodot) ja verbit (persoonamuodot)
Toiminnallisuuden ja oppimispelien hyödyntäminen.
T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

S2 Tekstien tulkitseminen

Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.
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Luetaan erilaisia tekstejä (opettaja/oppilas).
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.
Substantiivit, adjektiivit (vertailumuodot) ja verbit (persoonamuodot)
Toiminnallisuuden ja oppimispelien hyödyntäminen.
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.
Luetaan erilaisia tekstejä (opettaja/oppilas).
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.
Substantiivit, adjektiivit (vertailumuodot) ja verbit (persoonamuodot)

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

Toiminnallisuuden ja oppimispelien hyödyntäminen.

Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Omien tarinoiden ja tekstien tuottaminen.
Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.
Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja
mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia
rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

Vuosiluokat 3-6

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Omien tarinoiden ja tekstien tuottaminen.
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Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.
Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja
mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Omien tarinoiden ja tekstien tuottaminen.
Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.
Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja
mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön
tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia

Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.
Ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Opettajan ääneen lukeminen, lukudiplomi soveltaen, kirjaston käyttäminen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun.
T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja
kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Vuosiluokat 3-6

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
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Paikallinen tarkennus
Kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.
Ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Opettajan ääneen lukeminen, lukudiplomi soveltaen, kirjaston käyttäminen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun.
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista
monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja
rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.
Ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Opettajan ääneen lukeminen, lukudiplomi soveltaen, kirjaston käyttäminen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun.
T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti ja
ryhmässä.
Tiedonhaku oppilaiden omilla kielillä.
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.

Vuosiluokat 3-6

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti ja
ryhmässä.
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Tiedonhaku oppilaiden omilla kielillä.
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti ja
ryhmässä.
Tiedonhaku oppilaiden omilla kielillä.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja
toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon
huomioiminen.
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.
Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa).
Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.
Draamatyöskentely
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja
kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuosiluokat 3-6

Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon
huomioiminen.
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Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.
Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa).
Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.
Draamatyöskentely
Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia
ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut
osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon
huomioiminen.
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.
Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.
Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa).
Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.
Draamatyöskentely

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista
tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen

Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivaa tekstinymmärtämisstrategiaa.
Avataan eri tiedonalojen kieliä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Sanaluokat
Toiminnallisuus
Oppimispelit
T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien tulkinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivaa tekstinymmärtämisstrategiaa.
Avataan eri tiedonalojen kieliä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Sanaluokat
Toiminnallisuus
Oppimispelit
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
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sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.
Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivaa tekstinymmärtämisstrategiaa.
Avataan eri tiedonalojen kieliä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.
Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Sanaluokat
Toiminnallisuus
Oppimispelit
T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tarinoiden ja tekstien kautta.
Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Vuosiluokat 3-6

Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.
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T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia
rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tarinoiden ja tekstien kautta.
Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.
Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tarinoiden ja tekstien kautta.
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Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.
Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön
tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.
Oppilaita ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin sekä kirjastoon.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun

Vuosiluokat 3-6

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja
kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.
Oppilaita ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin sekä kirjastoon.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista
monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja
rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.

Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja
mediateksteihin sekä kirjastoon.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
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Oppilaita ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman
äidinkielen opiskeluun
T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti suomeksi
ja muilla osaamillaan kielillä.
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
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Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti suomeksi
ja muilla osaamillaan kielillä.
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
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Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti suomeksi
ja muilla osaamillaan kielillä.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja
toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja
rakentavasti.
Puheviestintätaidot, draamatyöskentely
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Draamatyöskentely

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja
kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
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ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja
rakentavasti.
Puheviestintätaidot, draamatyöskentely
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Draamatyöskentely

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia
ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut
osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja
rakentavasti.
Puheviestintätaidot, draamatyöskentely
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

Draamatyöskentely

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista
tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Kirjaston käyttö
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
Kirjaston käyttämien
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

Vuosiluokat 3-6

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
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sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Kirjaston käyttö
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
Kirjaston käyttämien
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Kirjaston käyttö
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
Kirjaston käyttämien

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.

Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.
Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja
ryhmässä.
Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia
rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen
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Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.
Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja
ryhmässä.
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Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.
Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja
ryhmässä.
Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön
tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
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Arvioinnin kohde

ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja
ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja
kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja
ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
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Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista
monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja
rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja
ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.
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Paikallinen tarkennus

Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään
tietoa itsenäisesti.
Tiedonhaku oppilaan omalla kielellä.
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään
tietoa itsenäisesti.
Tiedonhaku oppilaan omalla kielellä.
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään
tietoa itsenäisesti.
Tiedonhaku oppilaan omalla kielellä.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja
toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin käyttäen
ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja
työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien
pohjalta.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja
rakentavasti.
Puheviestintätaidot, draamatyöskentely
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Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Draamatyöskentely
T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja
kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien ymmärtäminen ja
vuorovaikutuksessa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta
kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on
ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja
rakentavasti.
Puheviestintätaidot, draamatyöskentely
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Draamatyöskentely
T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia
ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut
osallistujat
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon
puhekumppaninsa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien
ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.
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Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan
ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen
puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden
suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja
rakentavasti.
Puheviestintätaidot, draamatyöskentely
Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja
tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Draamatyöskentely
T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista
tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin
tulkinnassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen,
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee
käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien
tulkinnassa ja arvioinnissa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus

Kirjaston käyttö
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
Syvennetään tekstinymmärtämistaitoja.
Syvennetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.
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Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu erilaisiin
kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä.

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Kirjaston käyttö
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
Syvennetään tekstinymmärtämistaitoja.
Syvennetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Sana- ja käsitevarannon laajentuminen,
päättelevä tekstien tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja
käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Vuosiluokat 3-6

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä
käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden
sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien,
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.
Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään
tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien
suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen
tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia
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merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten
persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
Paikallinen tarkennus
Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.
Kirjaston käyttö
Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan.
Syvennetään tekstinymmärtämistaitoja.
Syvennetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja
tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa,
käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän
on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.
Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja
ryhmässä.
Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia
rakenteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Arvioinnin kohde
Tekstien tuottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.
Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja
ryhmässä.
Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä.
Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa
antaa ja vastaanottaa palautetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan
tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä
osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen
normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia
ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa
sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä
palautteen perusteella.
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Paikallinen tarkennus
Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.
Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja
ryhmässä.
Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja
kieliopillisten rakenteiden käyttöä.
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Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.
Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön
tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen
säännönmukaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi
ja vertailu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa kielen rakenteen
säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten
kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas
osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä
ja murteista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja
ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.
T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja
kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja
muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
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Arvioinnin kohde

ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja
ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista
monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja
rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla omaa ja
elinympäristönsä monikielisyyttä sekä
kulttuurista monimuotoisuutta.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaaajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen,
ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja
kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat
ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda
merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin
ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten
maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.
Paikallinen tarkennus
Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja
ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.
Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.
Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.
Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.
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T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja
kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimistavoitteiden asettaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään
tietoa itsenäisesti.
Tiedonhaku oppilaan omalla kielellä.
T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla,
millaisista osista tekstit rakentuvat.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään
tietoa itsenäisesti.
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Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.

Tiedonhaku oppilaan omalla kielellä.
T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan
työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä
hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn
suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti
tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita
tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan
hankkia tietoa.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin
osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan
eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön
ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa,
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan
toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa
käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.
Paikallinen tarkennus
Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten
oppimista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.
Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.
Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan
käyttöön ottamista.
Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään
tietoa itsenäisesti.
Tiedonhaku oppilaan omalla kielellä.

Toinen kotimainen kieli
Oppiaineen tehtävä
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Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
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sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille
mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa
otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen
viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden
kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta
kansalliskielinä
Tutustutaan kohdekieleen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Paikallinen tarkennus
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Perustietoa suomenruotsalaisista, ruotsalaisista ja muusta pohjoismaisesta elämänmuodosta.
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakkooletuksia
Rohkaistaan oppilasta kohtaamaan itselleen vieras kulttuuri.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Perustietoa suomenruotsalaisista, ruotsalaisista ja muusta pohjoismaisesta elämänmuodosta.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Herätetään uteliaisuus kieltä kohtaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
Paikallinen tarkennus

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Kannustetaan käyttämään kieltä virheistä huolimatta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Perustietoa suomenruotsalaisista, ruotsalaisista ja muusta pohjoismaisesta elämänmuodosta.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

Paikallinen tarkennus
Puhekumppanin apuun
vuorovaikutuksessa.

ja

nonverbaaliseen

viestintään

tukeutuminen

suullisessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Opitaan yksinkertaisia tapoja selvitä arkipäiväisissä viestintätilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

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

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
Paikallinen tarkennus
Opetellaan käyttämään keskeisiä arkipäivän tilanteissa tarvittavia ilmaisuja.
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T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
Paikallinen tarkennus
Opetellaan käyttämään keskeisiä arkipäivän tilanteissa tarvittavia ilmaisuja.
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
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Vuosiluokat 3-6

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

Paikallinen tarkennus
Opetellaan käyttämään keskeisiä arkipäivän tilanteissa tarvittavia ilmaisuja.
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
Paikallinen tarkennus
Opetellaan käyttämään keskeisiä arkipäivän tilanteissa tarvittavia ilmaisuja.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden
kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta
kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakkooletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
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Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Viestintästrategioiden käyttö
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Vuosiluokka 5

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden
kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta
kansalliskielinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa
puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden
kielellistä moninaisuutta

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakkooletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen
ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista
eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
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Arvioinnin kohde

Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

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

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

201

Vuosiluokat 3-6

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Vuosiluokat 3-6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen havaitseminen ympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi
nähdä tai kuulla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja
sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden
merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Omien kielenopiskelutavoit- teiden
asettaminen ja hyvien opiskelutottumusten
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan
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Arvioinnin kohde

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan
tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä
omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä
asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua
käyttäen.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja
kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

Vuosiluokat 3-6

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
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esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: ppilas osaa käyttää yleisimpiä
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia
ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä

Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista.
Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin
suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten
esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja
sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan
ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
Kielenopetuksemme lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kielikasvatuksemme avulla
pyrimme tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulumme kaikkia kieliaineita yhdistäviä
tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulumme kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.
Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaamme kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä
monilukutaidon kehittymistä. Ohjaamme oppilastamme tiedostamaan sekä omaa että muiden
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin monikerroksisuutta. Hyödynnämme ruotsin opetuksessa
oppilaamme vapaa-ajalla hankkimaa kielitaitoa ja rohkaisemme häntä käyttämään kieltä eri
tavoin.

Vuosiluokat 3-6

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
Kielenopetuksemme lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kielikasvatuksemme avulla
pyrimme tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulumme kaikkia kieliaineita yhdistäviä
tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulumme kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.
Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaamme kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä
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monilukutaidon kehittymistä. Ohjaamme oppilastamme tiedostamaan sekä omaa että muiden
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin monikerroksisuutta. Hyödynnämme toisen kotimaisen kielen,
ruotsin, opetuksessa oppilaamme vapaa-ajalla hankkimaa kielitaitoa ja rohkaisemme häntä
käyttämään kieltä eri tavoin.
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulumme toiminnassa
ja jokainen opettajamme on kielten opettaja. Oppilaallemme on merkityksellistä ruotsin kielen
opiskelussa, oppia kielen opiskelutapoja ja huomata kielen opiskelun merkitys. Pyrimme
herättämään oppilaamme kiinnostuksen kouluyhteisömme ja ympäröivän maailman kielelliseen
ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja rohkaisemme häntä viestimään autenttisessa ympäristössä.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.
Oppilaamme tutustuu ruotsin kieleen 6. luokalta alkaen draaman, laulujen, lorujen sekä
lauta- että tietokonepelien avulla. Toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa.
Opetuksemme pääpaino on ymmärtämisessä ja suullisessa tuottamisessa, ja rohkaisemme
oppilastamme käyttämään kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa tilanteissa.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Oppilaamme oppii kieltä luokkahuoneemme lisäksi internetistä, musiikista, televisiosta ja
radiosta. Hyödynnämme oppitunneillamme erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme
opetustamme esimerkiksi kansainvälisillä vierailuilla. Oppilaamme pääsee harjoittelemaan
suullista kielitaitoaan koulukodissamme työskentelevien vieraskielisten vapaaehtoistyöntekijöiden
kanssa.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteisiin parhaiten sopivan vaihtoehdon.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivimman työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Ohjaamme oppilastamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme häntä
itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Kannustamme oppilastamme näkemään kielen opiskelun mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme opetuksessamme huomioon
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6

yksilölliset ja kehitykselliset erot, joiden avulla ehkäisemme tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja opettaa erilaisia oppimistekniikoita. Monipuoliset aiheet tarjoavat
mahdollisuuden eriyttämiseen. Oppilaamme voi osallistua käsiteltävien tekstien valintaan,
minkä tavoitteena on lisätä hänen motivaatiotansa ja oppimisensa mielekkyyttä. Tarjoamme
oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia
tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.
Vuosiluokan 6 toisen kotimaisen kielen, ruotsin kielen arviointi on numeraalista. Annamme
oppilaallemme jatkuvaa palautetta ruotsin kielen taitojen kehittymisestä. Arviointimme on
monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon kaikki kielen osa-alueet: kielenopiskelutaidot,
vuorovaikutustaidot, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa lyhyitä tekstejä.
Oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään tekemänsä itsearvioinnin
kautta. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee
oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee arvioinnin avulla oppilaamme
oppimisprosessia ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Arvioimme
oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja
kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee ruotsin kieltä
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Vuosiluokka 6
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Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä
suhteesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen
osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä
ja eroja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee ja vertaa ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä
yhtäläisyyksiä ja eroja.
Opettaja kannustaa oppilasta havainnoimaan Suomen ja Ruotsin kulttuurien ominaispiirteitä.
T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen
vaikutukseen suomen kieleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen aseman ja merkityksen
tunteminen Suomessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi
Suomessa käytetään ruotsia ja mainita
ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä
ja eroja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee ja vertaa ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä
yhtäläisyyksiä ja eroja.
Opettaja kannustaa oppilasta havainnoimaan Suomen ja Ruotsin kulttuurien ominaispiirteitä.
T3
ohjata
oppilasta
harjaannuttamaan
viestinnällisiä
taitojaan
sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta
opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta opiskelutilanteessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan
ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa
käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä
osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä
tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa
kehittymistä suhteellisen realistisesti.

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan
ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä.
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S2 Kielenopiskelutaidot

Paikallinen tarkennus
Opettaja asettaa tavoitteita ja suunnittelee toimintaa yhdessä oppilaan kanssa.
Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää TVT:tä oppimisessa ja kansainvälisessä
verkostoitumisessa.
Oppilaalle annetaan mahdollisuus käyttää apuna nettipohjaisia työkaluja, jotta oppilas pääsee
käyttämään kieltä kansainvälisessä viestinnässä ja verkostoitumisessa. Samalla opettaja ohjaa
oppilasta asianmukaiseen käyttäytymiseen eri viestimissä, esim. netikettiä.
T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen
ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen käyttöalueiden ja –
mahdollisuuksien tunnistaminen omassa
elämässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen
käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

S2 Kielenopiskelutaidot
Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan
ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja asettaa tavoitteita ja suunnittelee toimintaa yhdessä oppilaan kanssa.
Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää TVT:tä oppimisessa ja kansainvälisessä
verkostoitumisessa.
Oppilaalle annetaan mahdollisuus käyttää apuna nettipohjaisia työkaluja, jotta oppilas pääsee
käyttämään kieltä kansainvälisessä viestinnässä ja verkostoitumisessa. Samalla opettaja ohjaa
oppilasta asianmukaiseen käyttäytymiseen eri viestimissä, esim. netikettiä.
T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas selviytyy
satunnaisesti yleisimmin toistuvista,
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan sanastoa ja rakenteita monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
Lisäksi opettaja ja oppilas valitsevat yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä.
Rakenteista oppilasta ohjataan harjoittelemaan:
Persoonapronominit ja omistussanoja
Verbin preesens, perusmuoto ja
apuverbit, kieltolause, päälauseen sanajärjestys, kysymyssanat ja kysymyslause,
substantiivien suvut ja monikko, adjektiivin en, ett ja monikkomuoto, lukusanoja, tavallisimpia
prepositioita.
Opettaja opettaa oppilaalle ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja
niiden luontevan ääntämisen.
Oppilas harjoittelee näiden käyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös eikielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai
hidastamista.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Oppilaalle opetetaan sanastoa ja rakenteita monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
Lisäksi opettaja ja oppilas valitsevat yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä.
Rakenteista oppilasta ohjataan harjoittelemaan:
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Paikallinen tarkennus

Persoonapronominit ja omistussanoja
Verbin preesens, perusmuoto ja
apuverbit, kieltolause, päälauseen sanajärjestys, kysymyssanat ja kysymyslause,
substantiivien suvut ja monikko, adjektiivin en, ett ja monikkomuoto, lukusanoja, tavallisimpia
prepositioita.
Opettaja opettaa oppilaalle ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja
niiden luontevan ääntämisen.
Oppilas harjoittelee näiden käyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle
ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia
rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan sanastoa ja rakenteita monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
Lisäksi opettaja ja oppilas valitsevat yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä.
Rakenteista oppilasta ohjataan harjoittelemaan:
Persoonapronominit ja omistussanoja
Verbin preesens, perusmuoto ja
apuverbit, kieltolause, päälauseen sanajärjestys, kysymyssanat ja kysymyslause,
substantiivien suvut ja monikko, adjektiivin en, ett ja monikkomuoto, lukusanoja, tavallisimpia
prepositioita.
Opettaja opettaa oppilaalle ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja
niiden luontevan ääntämisen.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas harjoittelee näiden käyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja
ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.1: Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan sanastoa ja rakenteita monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
Lisäksi opettaja ja oppilas valitsevat yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä.
Rakenteista oppilasta ohjataan harjoittelemaan:
Persoonapronominit ja omistussanoja
Verbin preesens, perusmuoto ja
apuverbit, kieltolause, päälauseen sanajärjestys, kysymyssanat ja kysymyslause,
substantiivien suvut ja monikko, adjektiivin en, ett ja monikkomuoto, lukusanoja, tavallisimpia
prepositioita.
Opettaja opettaa oppilaalle ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja
niiden luontevan ääntämisen.
Oppilas harjoittelee näiden käyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

harjoitella

ikätasolle

sopivaa

hyvin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.1: Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin
harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi.
Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja
ja sanontoja.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
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Arvioinnin kohde

aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan sanastoa ja rakenteita monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse,
perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
Lisäksi opettaja ja oppilas valitsevat yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä.
Rakenteista oppilasta ohjataan harjoittelemaan:
Persoonapronominit ja omistussanoja
Verbin preesens, perusmuoto ja
apuverbit, kieltolause, päälauseen sanajärjestys, kysymyssanat ja kysymyslause,
substantiivien suvut ja monikko, adjektiivin en, ett ja monikkomuoto, lukusanoja, tavallisimpia
prepositioita.
Opettaja opettaa oppilaalle ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja
niiden luontevan ääntämisen.
Oppilas harjoittelee näiden käyttämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden
taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten
ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa
keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja
kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta.
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Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat
keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä
yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa.
Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuksessa ja opiskelussa.
Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa opetuksessamme.
Valitsemme opetuksemme lähtökohdat oppilastamme kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja
niihin liittyvistä ongelmista. Otamme huomioon oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja
mielenkiinnonkohteet. Muutamme arkipäivän ongelmia matematiikan kielelle, sekä ratkaisemme
ja tulkitsemme niitä yksin ja yhdessä.
Konkretia toimii tärkeänä osana oppilaamme matematiikan opiskelua ja hyödynnämme
oppimisympäristöjä monipuolisesti aina tavoitteen mukaisesti. Ohjaamme oppilastamme
yhdistämään opitut asiat arkielämäänsä ja käytäntöön (esimerkiksi kello, lämpömittari,
raha). Käytämme opetuksessamme vaihtelevia työtapoja ja rohkaisemme oppilastamme
käyttämään hänen ajatteluaan tukevia piirroksia ja välineitä (esimerkiksi värisauvat ja
kymmenjärjestelmävälineet).
Edistämme opetuksessamme oppilaamme kykyä ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja
hyödynnämme oppilaamme ajattelua tukevia erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Käytämme
matematiikan käsitteitä (esimerkiksi geometriset käsitteet) myös muiden oppiaineidemme
opetuksessa. Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksemme, oppimisen, tuottamisen,
arviointimme sekä luovuuden välineenä ja motivaattoreina.
Valitsemme eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat. Huomioimme
toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden työtapoja valittaessa. Oppimispelit ovat yksi motivoiva
työtapa. Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle parhaiten sopivan työtavan,
jolla oppiminen onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessamme kiireettömyyteen
ja rakennamme sitä onnistumisten ja jokaisen oppilaamme vahvuuksien kautta. Ohjaamme
oppilastamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen. Voimme
käyttää työtavoista kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa ryhmätöitä ja
yhteistoiminnallista oppimista. Yhdessä työskennellessämme jokainen oppilaamme toimii sekä
itsensä että ryhmänsä hyväksi.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6

Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla
käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset
lukujonot, geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset.
Oppilaidemme matematiikan opiskelussaan korostuu ohjauksen, tuen ja eriyttämisen tarve.
Jokaisella oppilaallamme on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
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Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea
uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen
on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan
jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen
asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi
ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan
mahdollisuus riittävään harjoitteluun.

keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annamme tarvittaessa
ennakoivaa tukiopetusta uusien sisältöjen oppimiseksi.
Luokkaryhmämme ovat pienet, ja opettajamme on helppo huomioida erilaiset oppijat ja heidän
yksilölliset ja kehitykselliset erot. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Eriyttämisessä
otamme huomioon jokaisen oppilaamme osaamisen ja annamme mahdollisuus onnistumisen
elämyksiin.
Pyrimme ohjauksessamme, oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.
Seuraamme oppilaittemme matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä jatkuvasti yhdessä
oppilaittemme kanssa. Korostamme oppilaillemme asioiden ymmärtämisen tärkeyttä ja
kannustamme heitä näkemään matematiikan opiskelun mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena,
arkielämän vaatimana taitona. Voimme rikastuttaa sisältöjä syventämällä yhteisesti käsiteltävää
aihetta oppilaamme kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Tuemme taitavia oppilaitamme
tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja
ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilastamme kiinnostavista matemaattisista aiheista.
Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Ohjaamme
oppilastamme löytämään itselleen parhaiten sopivan työtavan, mikä lisää hänen motivaatiotansa
ja oppimisen mielekkyyttä. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja omaaloitteisuuteen. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitojaan sekä suullisesti että
kirjallisesti.

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää
oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on
monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen
kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa
oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja
taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa
työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.
Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen,
välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa,
ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua.

Vuosiluokat 3-6

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja
kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. 3.luokalla
arviointi on sanallista ja 4.luokasta eteenpäin arviointi on numeerista. Palaute luonteeltaan
kannustavaa, mikä tukee matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja
opiskelumotivaatiota. Palaute auttaa oppilastamme huomaamaan myös, mitä tietoja ja taitoja tulisi
edelleen kehittää ja miten. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon
eri tavoin osoitetun osaamisen. Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa
opetussuunnitelmamme tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Arviointimme
kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi kiinnitämme
arvioinnissa huomiota oppilaamme työskentelyn tapaan ja taitoon perustella ratkaisujaan sekä
ratkaisujensa rakenteeseen ja oikeellisuuteen.
Otamme huomioon arvioinnissamme myös taidon hyödyntää välineitä, mukaan lukien tietoja viestintäteknologiaa. Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan.
Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme
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kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla
ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja asennettaan matematiikkaa kohtaan sekä
toimintaansa.
Otamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet myös arvioinnissa. Käytämme
arvioinnissamme menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin
osoittamaan osaamisensa. Arvioimme yhdessä työskenneltäessä sekä ryhmän jäsenten että
koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitämme huomiota tuotoksen
matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan.
Ohjaamme palautteellamme oppilaitamme ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn
ja kehittymisen merkityksen. Ohjaamme oppilaitamme tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee matematiikkaa
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
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Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

Vuosiluokat 3-6

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
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Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja
päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Vuosiluokat 3-6

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
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desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
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S4 Geometria ja mittaaminen

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
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S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin
välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.

•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet
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Ajattelun taidot ja ohjelmointi

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
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Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
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luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10

•

jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.

Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.

Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.

Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
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Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.

•

jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
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Mittaaminen ja geometria:
•
•
•
•
•
•
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Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio

•
•

ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen
mielekkyyttä
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
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S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
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Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
235

Vuosiluokat 3-6

S4 Geometria ja mittaaminen

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
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Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
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Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
•
•
•
•
•

päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
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sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
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•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

Opettaja kannustaa oppilasta tutkimaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä harjoittelemaan
lukujonon jatkamista säännön mukaan.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskukäsitteen ymmärtämisen ja harjoittelemaan
kertolaskut 6-9 sekä varmistamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan lukujen pyöristämiseen ja vertailuun.
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Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.

Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
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Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T8 tukea ja ohjata
kymmenjärjestelmästä

oppilasta

vahvistamaan

ja

laajentamaan

ymmärrystään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja
negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään
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Vuosiluokat 3-6

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Opettaja
harjoituttaa
oppilasta
syventämään
kymmenjärjestelmästä lukuvälillä 0-1000.

ja

varmentamaan

ymmärrystään

Opettaja tukee oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
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Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan
desimaalilukuun osana kymmenjärjestelmää.

lukusuoraan,

mittayksikkömuunnoksiin

sekä

Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan murtoluvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilaan tutustumaan desimaaliluvun käsitteeseen.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
•
•
•
•
•

luonnolliset luvut 0-1000
murtoluvut ja niiden vertailu
reaaliluvut
kertolasku luvuilla 0-10
jakolasku

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus

•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
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Vuosiluokat 3-6

Mittaaminen ja geometria:

•
•

ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen
sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.

Vuosiluokat 3-6

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
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miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Mittaaminen ja geometria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
Murtolukujen suuruus
Pituudet (mm...km, mill=tuhannesosa, kilo=tuhat)
Yhdenmuotoisuus ja mittakaava
kolmiot, nelikulmiot ja monikulmiot
lieriö, kartio
ympyrä
suora ja jana

Opettaja ohjaa oppilasta rakentamaan ja piirtämään kappaleita ja kuvioita sekä tutkimaan ja
luokittelemaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan erilaisten kulmien ja monikulmioiden tutkimista ja
luokittelua.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja varmistaa, että oppilas tutustuu piirin käsitteeseen ja harjoittelee piirin laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan koordinaatistoon.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan taitoaan merkitä kellonaika pistemerkintänä.
T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
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Vuosiluokat 3-6

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan tiedon tallentamista, esittämistä ja tulkitsemista
yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pylväsdiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyydet:
•

Tutkitaan valmiita diagrammeja ja erilaisia asteikoita.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa
ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.

Vuosiluokat 3-6

Ajattelun taidot ja ohjelmointi
•
•
•
•
•
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päässälaskut
loogiset päättelytehtävät
ongelmanratkaisutehtävät
yhteen- ja vähennyslasku
algoritmin laatiminen eli ohjelmoinnin alkeet

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät

- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
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- ongelmanratkaisutehtävät

- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
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S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
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Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.

Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
aineistosta suurimman ja
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pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella
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päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.

Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
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Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.

- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.

Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
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taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
aineistosta suurimman ja
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pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella
päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja
päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
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Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa

Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
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Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
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Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.

miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
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Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
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harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
aineistosta suurimman ja
pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella
päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin
välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
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S1 Ajattelun taidot

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
S2 Luvut ja laskutoimitukset
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Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
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Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•
262

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
aineistosta suurimman ja
pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella
päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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ohjelmointiympäristöihin.

Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
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- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
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S3 Algebra

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
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Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
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Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
aineistosta suurimman ja
pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella

tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
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päättelemällä, onko

tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen
mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
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Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
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- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
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Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
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Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
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Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta

aineistosta suurimman ja
pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
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etsimään tilastollisesta

todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella
päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.

Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 000.
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
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Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
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Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta

tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
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harjoittelemaan tiedon

Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
aineistosta suurimman ja
pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden perusteella
päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T8 tukea ja ohjata
kymmenjärjestelmästä

oppilasta

vahvistamaan

ja

laajentamaan

ymmärrystään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
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Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
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Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja
negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
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Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille
tutuissa tilanteissa.
Oppilas harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan sulkeiden käyttöön ja laskujärjestykseen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilaan varmentamaan kertolaskujen 1-10 osaamisen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kerto-ja jakolaskualgoritmia
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan kertolaskualgoritmia mm. allekkain kertominen
kaksinumeroisella kertojalla.
T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
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S4 Geometria ja mittaaminen

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
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•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen
sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja opettaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Oppilas luokittelee kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Oppilas tutustuu lisää koordinaatistoon.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
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Opettaja kannustaa oppilasta tutustumaan symmetriaan sekä tekemään peilauksia suoran ja
pisteen suhteen.

Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden (pituus, massa, tilavuus) käyttöä,
vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan pinta-alan käsitteeseen.
Mielekkään vastauksen suuruuden ja tarkkuuden arviointi sekä oikeat yksiköt
•
•
•
•
•
•
•

pinta-alayksiköt
koordinaatisto
symmetria ja peilaus
erilaiset kulmat
suorakulmainen, tasakylkinen ja -sivuinen kolmio
neliö, suorakulmio, suunnikas
piiri

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta
harjoittelemaan tiedon
tallentamista, esittämistä ja
tulkitsemista yksinkertaisten
taulukoiden ja diagrammien
avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta
etsimään tilastollisesta
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aineistosta suurimman ja
pienimmän arvon.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
todennäköisyyteen
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arkitilanteiden perusteella
päättelemällä, onko
tapahtuma mahdoton,
mahdollinen vai varma.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan
ympyrädiagrammiin.
Opettaja ohjaa oppilasta
tutustumaan käytettävissä
oleviin graafisiin
ohjelmointiympäristöihin.
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa
ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti matematiikkaan ja ymmärtämään sen
hyödyllisyyden omassa elämässään sekä laajemmin yhteiskunnassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan itsearviointia.
Opettaja tarjoaa oppilaalle eriyttävää opetusta mahdollisuuksien mukaan, oppilaan sitä tarvitessa
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.

Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.

Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi:
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskentaohjelman käyttö
- kerto- ja jakolasku algoritmi
- Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-10 000
- +/- kokonaisluvut
- Kymmenes- ja sadasosat, Pinta-alayksiköt,
- Toiseen korotus ja neliöjuuri, (neliön Pinta-ala), Pinta-alojen vertailua

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
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Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat
- tuntematon vaakaongelmissa

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat
- tuntematon vaakaongelmissa

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
289

Vuosiluokat 3-6

S4 Geometria ja mittaaminen

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria

Vuosiluokat 3-6

- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
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S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja
päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.

Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.
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Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

S3 Algebra

Vuosiluokat 3-6

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
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- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat
- tuntematon vaakaongelmissa

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
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Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.

Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin
välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

S1 Ajattelun taidot

Vuosiluokat 3-6

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.

Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
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Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat
- tuntematon vaakaongelmissa

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
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Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
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Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.

Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen
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Paikallinen tarkennus

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
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Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
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Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
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- tuntematon vaakaongelmissa

ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
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- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen
mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.

Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
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S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat
- tuntematon vaakaongelmissa

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.

Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
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Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
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Paikallinen tarkennus

Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra, luvut ja laskutoimitukset
- Luonnolliset luvut 0-1 000 000
- tuhannesosat,
- tilavuusyksiköt, kuutio ja kuutionjuuri, (kuution tilavuus)
- kerto- ja jakolaskua luvuilla 0-100
- vaakaongelmat
- tuntematon vaakaongelmissa

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
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Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
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Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.

•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T8 tukea ja ohjata
kymmenjärjestelmästä

oppilasta

vahvistamaan

ja

laajentamaan

ymmärrystään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
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Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
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T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja
negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-10 0000.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään prosentin käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. supistaminen ja laventaminen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla mm. kertominen
ja jakaminen luonnollisella luvulla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
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T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).

Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
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Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.

Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen
sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan suoran ja pisteen suhteen (kierto- ja siirtosymmetria).
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin (mm. suorakulmio ja
suunnikas) ja ympyrään (mm. ympyrän piirtäminen ja ympyrän osat).
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja tukee oppilasta keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä sekä
tallentamaan, esittämään ja tulkitsemaan tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan viivadiagrammiin.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa
Mittaaminen ja geometria
- tilavuusyksiköt, vetomitat ja massa
- avaruuskappaleet,
- rakentaminen tikuilla ja tasokuvioista
- säde, halkaisija, sektori ja kehä
T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.
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Arvioinnin kohde

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
•

Todennäköisyyden käsitteisiin tutustuminen

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa
ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan käytettävissä oleviin graafisiin ohjelmointiympäristöihin.
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät

- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)
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- ongelmanratkaisutehtävät

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
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Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)
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S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•

Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.

Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
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Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)
S2 Luvut ja laskutoimitukset

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•
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Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.

Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
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Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.

- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja
päätelmiä havaintojensa pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
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Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
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Paikallinen tarkennus

Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•

Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
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Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
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Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
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S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin
välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
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- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.

Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
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Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•

Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.

- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
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Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet

Vuosiluokat 3-6

- (robottiohjelmointi tietokoneella)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
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käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
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S3 Algebra

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•

Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
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Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
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Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen
mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
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Arvioinnin kohde

Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
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Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•

Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
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S4 Geometria ja mittaaminen

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
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- koordinaatisto
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
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Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.

Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
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Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.

Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
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Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan yhtälöä ja etsimään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
Algebra:
•
•

Yksinkertainen yhtälö
Tuntematon yksinkertaisessa yhtälössä

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.

Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
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Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.

Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
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- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T8 tukea ja ohjata
kymmenjärjestelmästä

oppilasta

vahvistamaan

ja

laajentamaan

ymmärrystään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.

Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
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Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja
negatiivisiin kokonaislukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
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Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen
laskutoimitusten ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Opettaja ohjaa oppilasta syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä
lukuvälillä 0-1 000 000.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittayksikkömuunnoksia.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan negatiivisen luvun käsitteeseen.
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Opettaja ohjaa oppilasta monipuolistamaan käsitystään lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja
jaollisuudesta, tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan prosenttilukuun ja arvoon sekä harjoittelemaan niiden
laskemista yksinkertaisissa tapauksissa.
Opettaja ohjaa oppilasta pyöristämään lukuja, laskemaan likiarvoilla ja arvioimaan tuloksen
suuruusluokan.
Opettaja tukee oppilaan taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Opettaja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia sekä päässä
että kirjallisesti mm. laskujärjestys, pyöristäminen ja arviointi.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa tilanteissa
mm. rationaaliluvun käsite.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
Luvut ja laskutoimitukset
- Murto- ja desimaaliluvut, % laskut (%=sadasosa=0,01)

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia
ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.

Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen
sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
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ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita
ja kuvioita.
Opettaja ohjaa oppilaan luokittelemaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä
tutkimaan niiden ominaisuuksia.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin sekä
symmetriaan, kiertoja siirtymäsymmetriaan.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Opettaja ohjaa oppilaan perehtymään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
Opettaja ohjaa oppilasta luokittelemaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan symmetriaa suoran suhteen.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan koordinaatistoa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan mittaamista tuttujen aiheiden parissa sekä kiinnittämään
huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
Opettaja tukee oppilasta vahvistamaan mittaamisen ja mittayksikköjärjestelmän periaatteiden
ymmärtämistä.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista.
Opettaja ohjaa oppilasta mittaamaan ja laskemaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan ja vahvistamaan aikalaskujen laskemista.
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Opettaja ohjaa oppilasta hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Mittaaminen ja geometria
- nopeus
- mittakaava
- koordinaatisto
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T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään
tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan taulukot ja diagrammit.
Opettaja ohjaa oppilasta kertaamaan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä
keskiarvo.
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan tyyppiarvoon.
Opettaja harjaannuttaa oppilasta päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.
Kuvaajat, tilastot ja todennäköisyys
- keskiarvo, tyyppiarvo, suurin ja pienin arvo
- erilaisten kuvaajien ja diagrammien tulkinta sekä tuottaminen
- riippuvuussuhteisiin tutustuminen (suoraan verrannollinen) ja niihin liittyvät kuvaajat
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa
ohjelmointiympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
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S1 Ajattelun taidot

Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta havaitsemaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
matematiikan sisältöalueissa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen sekä
taitoa havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan laskutoimituksia monipuolisissa arkielämän tilanteissa,
hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Opettaja tukee oppilasta ratkaisemaan arjesta keksittyjä ongelmia ja harjoittelemaan ratkaisujen
perustelemista sekä lausekkeen kirjoittamista.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan kysymyksien esittämistä ja päätelmien tekemistä
havaintojen pohjalta.
Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa.
Opettaja kannustaa oppilasta perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään
ratkaisujaan muille.
Opettaja tukee oppilasta harjoittelemaan peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia
ongelmia niiden avulla.
Ajattelun taidot ja ohjelmointi
- päässälaskut
- loogiset
- päättelytehtävät
- ongelmanratkaisutehtävät
- taulukkolaskennan
- perusominaisuudet
- (robottiohjelmointi tietokoneella)

Uskonto
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 3-6

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja
yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen.
Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia
siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan
kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa
edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.
Huomioimme koulussamme edustetut uskonnot ja katsomukset luonnollisena osana koulumme
arkea. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen. Rakennamme
onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme vahvuuksien
kautta.

Huomioimme toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden tietoteknisiä sovelluksia valittaessa.
Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden ja edistämme
oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja
välineitä.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi uskonnollisten toimijoiden vierailuilla. Työtavoiksi valitaan
eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivan työtavan. Opettajamme valitsee yhdessä
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Jatkamme oppilaittemme omaan uskontoon tutustumista kuvallisen ilmaisun, laulujen,
leikkien sekä kertomusten avulla. Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus ovat
opetuksessamme tärkeässä roolissa. Keskustelemme ikäkaudelle sopivalla tavalla uskonnosta
oppilaittemme kanssa. Harjoittelemme omien näkemysten perustelemista ja toisen mielipiteen
kuuntelemista. Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat
opetuksessamme tärkeässä roolissa. Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman
havainnointiin ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen.

oppilaidemme kanssa jokaiselle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu parhaiten. Ohjaamme
oppilastamme myös kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen.
Työtapoina voimme käyttää kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa
ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten
käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä
yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja
näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme
helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä
ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia
oppimistekniikoita.
Ohjaamme oppilastamme löytämään itselleen parhaiten sopivan työtapa, mikä lisää oppilaamme
motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja
oma-aloitteisuuteen. Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme
oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme
erilaiset oppijat huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään
rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä
tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja
suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen.
Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen
muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä
ajattelun kehittymiseen.
Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon
valtakunnallisia arviointikriteereitä.
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Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin uskonnon tavoitteisiin. 3.luokalla arviointi
on sanallista ja 4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista. Arviointimme on monipuolista
ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekee myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaamme oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
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päätetään, että hän opiskelee uskontoa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Evankelisluterilainen uskonto
Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme arkea.
Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
mukaan oppimisympäristöjen ja työtapojen suunnitteluun. Ajattelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineenoppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
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Vuosiluokat 3-6

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae. Oppilas tutustuu Vanhaan testamenttiin
kertomusten avulla, joissa Jumala on puhutellut ja johdattanut yksityisiä ihmisiä, sukua, heimoa
tai kansaa: esimerkiksi Alku- ja patriarkkakertomukset, Egyptistä luvattuun maahan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan Vanhaan testamenttiin kertomusten avulla, joissa Jumala on
puhutellut ja johdattanut yksityisiä ihmisiä, sukua, heimoa tai kansaa: esimerkiksi Alku- ja
patriarkkakertomukset, Egyptistä luvattuun maahan.
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Oppilas saa käsityksen luterilaisen kirkon eri sakramenteista, jumalanpalveluksesta ja muista
kirkollista toimituksista sekä seurakunnan toiminnasta. Hän saa myös alustavan käsityksen
seurakunnan lähetys- ja diakoniatyöstä.
Opettaja tutustuttaa oppilaan luterilaiseen kirkkoon
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

uskonnollisena

Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirkossa.
Oppilas perehtyy adventin, joulun ja loppiaisen sanomaan.
Oppilas tutustuu opetuksessa virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin.
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rakennuksena,

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas saa käsityksen luterilaisen kirkon eri sakramenteista, jumalanpalveluksesta ja muista
kirkollista toimituksista sekä kotiseurakunnan toiminnasta. Hän saa myös alustavan käsityksen
kotiseurakunnan lähetys- ja diakoniatyöstä.
Oppilas tutustuu adventin, joulun ja loppiaisen sanomaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan Vanhaan testamenttiin kertomusten avulla, joissa Jumala on
puhutellut ja johdattanut yksityisiä ihmisiä, sukua, heimoa tai kansaa: esimerkiksi Alku- ja
patriarkkakertomukset, Egyptistä luvattuun maahan.
Oppilas saa käsityksen luterilaisen kirkon eri sakramenteista, jumalanpalveluksesta ja muista
kirkollista toimituksista sekä seurakunnan toiminnasta. Hän saa myös alustavan käsityksen
seurakunnan lähetys- ja diakoniatyöstä.
Opettaja tutustuttaa oppilaan luterilaiseen kirkkoon
kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

uskonnollisena

rakennuksena,

Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen kirkossa.
Oppilas perehtyy adventin, joulun ja loppiaisen sanomaan.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu oman koulun sisältä löytyviin katsomuksiin.
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Oppilas tutustuu opetuksessa virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin.

Oppilas tutustuu alustavasti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.
Toisen kunnioittamista käsitellään esim. median ja netin käytön kautta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Opettajan kanssa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu oman koulun sisältä löytyviin katsomuksiin.
Toisen kunnioittamista käsitellään esimerkiksi median ja netin avulla.
Oppilas tutustuu alustavasti YK:n
Lapsen oikeuksien sopimukseen.
Lapsen oikeuksien sopimusta käsitellään oppilaan maailmasta käsin, esimerkiksi oikeus
koulunkäyntiin

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Tärkeitä näkökulmia ovat esimerkiksi elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin
kokemuksiin ja elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa,
perheensä ja suvun arvoihin ja perinteisiin.
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Oppilas pohtii keskeisiä elämänkysymyksiä Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla.
Oppilaan kanssa perehdytään kymmeneen käskyyn.
Oppilas saa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen.
Keskustelujen pohjana käytetään esimerkiksi Vanhan Testamentin Luomiskertomusta ja Uuden
testamentin Jeesus ja lapset, Jeesus ja samarialainen nainen kertomuksia.
Oppilaan kanssa pohditaan ihmisen arvoa erityisesti luomisen näkökulmasta
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja. Tärkeitä näkökulmia
ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tärkeä sisältö on
elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja elämäntilanteeseen liittyvien
kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa, perheensä ja suvun arvoihin ja perinteisiin.
Oppilas pohtii keskeisiä elämänkysymyksiä Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla.
Oppilas tutustuu kymmeneen käskyyn.
Oppilas saa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen.
Keskustelujen pohjana käytetään esimerkiksi Vanhan Testamentin Luomiskertomusta ja Uuden
testamentin Jeesus ja lapset -, Jeesus ja samarialainen nainen - kertomuksia. Oppilaan kanssa
pohditaan ihmisen arvoa erityisesti luomisen näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Opettajan kanssa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu oman koulun sisältä löytyviin katsomuksiin.
Toisen kunnioittamista käsitellään esimerkiksi median ja netin avulla.

Lapsen oikeuksien sopimukseen.
Lapsen oikeuksien sopimusta käsitellään oppilaan maailmasta käsin, esimerkiksi oikeus
koulunkäyntiin
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Oppilas tutustuu alustavasti YK:n

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Tärkeitä näkökulmia ovat esimerkiksi elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin
kokemuksiin ja elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa,
perheensä ja suvun arvoihin ja perinteisiin.
Oppilas pohtii keskeisiä elämänkysymyksiä Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla.
Oppilaan kanssa perehdytään kymmeneen käskyyn.
Oppilas saa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen.
Keskustelujen pohjana käytetään esimerkiksi Vanhan Testamentin Luomiskertomusta ja Uuden
testamentin Jeesus ja lapset, Jeesus ja samarialainen nainen kertomuksia.
Oppilaan kanssa pohditaan ihmisen arvoa erityisesti luomisen näkökulmasta

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin. Oppilas perehtyy Jeesuksen
elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi kertomusten Tuhlaajapoika,
Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla. Jeesuksen elämän käsittelyn
yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin. Opetuksessa tarkastellaan erityisesti
Uutta testamenttia, evankeliumien tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta, esimerkiksi profeettojen Messias-ennustuksia ja Jeesuksen opetuksia.
Oppilas perehtyy Isä meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen ja pohtii, miten niiden sanoma
kytkeytyy hänen omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.
Hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisus käytetään rikastuttamaan opetusta .
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista kristinuskon keskeisiin käsitteisiin, symboleihin ja oppiin ja perehtyy
luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta ja kirkollisista juhlista.
Oppilas perehtyy Raamatun osiin, kuten luku ja jae.
Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Oppilas perehtyy Isä meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen ja pohtii, miten niiden sanoma
kytkeytyy hänen omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.
Oppilaan kanssa tutustutaan pyhäinpäivän ja pääsiäisen sanomaan. Oppilas perehtyy Jeesuksen
opetuksiin
Jumalan valtakunnasta, kärsimyshistoriaan ja ylösnousemuksen sanomaan.
Hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua voi käyttää rikastuttamaan opetusta.
Oppilaan kanssa tarkastellaan erityisesti Uutta testamenttia, evankeliumien tyylilajeja
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta, esimerkiksi profeettojen
Messiasennustuksia ja Jeesuksen opetuksia
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas jatkaa tutustumista kristinuskon keskeisiin käsitteisiin, symboleihin ja oppiin ja perehtyy
luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Oppilas syventää tietojaan kirkkovuodesta ja kirkollisista juhlista. Oppilas tutustuu pyhäinpäivän
ja pääsiäisen sanomaan. Oppilas perehtyy Jeesuksen opetuksiin Jumalan valtakunnasta,
kärsimyshistoriaan ja ylösnousemuksen sanomaan.

Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista kristinuskon keskeisiin käsitteisiin, symboleihin ja oppiin ja perehtyy
luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta ja kirkollisista juhlista.
Oppilas perehtyy Raamatun osiin, kuten luku ja jae.
Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Oppilas perehtyy Isä meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen ja pohtii, miten niiden sanoma
kytkeytyy hänen omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.
Oppilaan kanssa tutustutaan pyhäinpäivän ja pääsiäisen sanomaan. Oppilas perehtyy Jeesuksen
opetuksiin
Jumalan valtakunnasta, kärsimyshistoriaan ja ylösnousemuksen sanomaan.
Hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua voi käyttää rikastuttamaan opetusta.
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Oppilaan kanssa tarkastellaan erityisesti Uutta testamenttia, evankeliumien tyylilajeja
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta, esimerkiksi profeettojen
Messiasennustuksia ja Jeesuksen opetuksia
T3
auttaa
oppilasta
vertauskuvallisuutta

tunnistamaan

uskonnollisen
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kielen

erityispiirteitä

ja

Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista kristinuskon keskeisiin käsitteisiin, symboleihin ja oppiin ja perehtyy
luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta ja kirkollisista juhlista.
Oppilas perehtyy Raamatun osiin, kuten luku ja jae.
Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Oppilas perehtyy Isä meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen ja pohtii, miten niiden sanoma
kytkeytyy hänen omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.
Oppilaan kanssa tutustutaan pyhäinpäivän ja pääsiäisen sanomaan. Oppilas perehtyy Jeesuksen
opetuksiin
Jumalan valtakunnasta, kärsimyshistoriaan ja ylösnousemuksen sanomaan.
Hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua voi käyttää rikastuttamaan opetusta.
Oppilaan kanssa tarkastellaan erityisesti Uutta testamenttia, evankeliumien tyylilajeja
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta, esimerkiksi profeettojen
Messiasennustuksia ja Jeesuksen opetuksia

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
359

Vuosiluokat 3-6

S2 Uskontojen maailma

Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu eri uskontokuntien kirkkotiloihin: luterilainen, ortodoksinen, katolilainen,
helluntailainen, juutalainen sekä islam. Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tietoa eri
opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit).
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas jatkaa tutustumista kristinuskon keskeisiin käsitteisiin, symboleihin ja oppiin ja perehtyy
luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta ja kirkollisista juhlista.
Oppilas perehtyy Raamatun osiin, kuten luku ja jae.
Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
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Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Oppilas perehtyy Isä meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen ja pohtii, miten niiden sanoma
kytkeytyy hänen omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.
Oppilaan kanssa tutustutaan pyhäinpäivän ja pääsiäisen sanomaan. Oppilas perehtyy Jeesuksen
opetuksiin
Jumalan valtakunnasta, kärsimyshistoriaan ja ylösnousemuksen sanomaan.
Hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua voi käyttää rikastuttamaan opetusta.
Oppilaan kanssa tarkastellaan erityisesti Uutta testamenttia, evankeliumien tyylilajeja
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta, esimerkiksi profeettojen
Messiasennustuksia ja Jeesuksen opetuksia
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu eri uskontokuntien kirkkotiloihin: luterilainen, ortodoksinen, katolilainen,
helluntailainen, juutalainen sekä islam. Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tietoa eri
opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit).
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan kanssa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
Testamentista valittujen kertomusten avulla. Vanha Testamentti: esimerkiksi Luomiskertomus,
Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: esimerkiksi Jeesuksen
parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.
Opettaja tutustuttaa oppilaan aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja
yhdessä pohtii toisen ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä.
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Oppilaan kanssa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Jeesuksen opetuksia,
kuten Kultaista sääntöä ja rakkauden kaksoiskäskyä.

Oppilas harjoittelee eettistä keskustelua ja omien näkemysten perustelemista sekä osallistuu
uskonnoista käytävään keskusteluun. Häntä ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja
arvoja.
Oppilaan kanssa käsitellään lasten keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja
Uudesta Testamentista valittujen erilaisten kertomusten avulla. Esimerkiksi Vanha Testamentti:
Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti:
Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Oppilas tarkastelee kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Jeesuksen opetuksia, kuten Kultaista
sääntöä ja rakkauden kaksoiskäskyä. Oppilaan kanssa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä
ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla.Vanha Testamentti :
Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti:
Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.
Oppilas tutustuu Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen ihmisen kunnioittamiseen
liittyviä kysymyksiä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu eri uskontokuntien kirkkotiloihin: luterilainen, ortodoksinen, katolilainen,
helluntailainen, juutalainen sekä islam. Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tietoa eri
opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit).
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
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eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Jeesuksen opetuksia,
kuten Kultaista sääntöä ja rakkauden kaksoiskäskyä.
Oppilaan kanssa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
Testamentista valittujen kertomusten avulla. Vanha Testamentti: esimerkiksi Luomiskertomus,
Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: esimerkiksi Jeesuksen
parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.
Opettaja tutustuttaa oppilaan aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja
yhdessä pohtii toisen ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä.
Oppilas harjoittelee eettistä keskustelua ja omien näkemysten perustelemista sekä osallistuu
uskonnoista käytävään keskusteluun. Häntä ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja
arvoja.
Oppilaan kanssa käsitellään lasten keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja
Uudesta Testamentista valittujen erilaisten kertomusten avulla. Esimerkiksi Vanha Testamentti:
Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti:
Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista
rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilas harjoittelee eettistä keskustelua ja omien näkemysten perustelemista sekä osallistuu
uskonnoista käytävään keskusteluun. Häntä ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja
arvoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
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S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista kristinuskon keskeisiin käsitteisiin, symboleihin ja oppiin ja perehtyy
luterilaisuuden sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta ja kirkollisista juhlista.
Oppilas perehtyy Raamatun osiin, kuten luku ja jae.
Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Oppilas perehtyy Isä meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen ja pohtii, miten niiden sanoma
kytkeytyy hänen omaan elämäänsä ja lähiympäristöönsä.
Oppilaan kanssa tutustutaan pyhäinpäivän ja pääsiäisen sanomaan. Oppilas perehtyy Jeesuksen
opetuksiin
Jumalan valtakunnasta, kärsimyshistoriaan ja ylösnousemuksen sanomaan.
Hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua voi käyttää rikastuttamaan opetusta.
Oppilaan kanssa tarkastellaan erityisesti Uutta testamenttia, evankeliumien tyylilajeja
sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta, esimerkiksi profeettojen
Messiasennustuksia ja Jeesuksen opetuksia
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu eri uskontokuntien kirkkotiloihin: luterilainen, ortodoksinen, katolilainen,
helluntailainen, juutalainen sekä islam. Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tietoa eri
opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit).
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Jeesuksen opetuksia,
kuten Kultaista sääntöä ja rakkauden kaksoiskäskyä.
Oppilaan kanssa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
Testamentista valittujen kertomusten avulla. Vanha Testamentti: esimerkiksi Luomiskertomus,
Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: esimerkiksi Jeesuksen
parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.
Opettaja tutustuttaa oppilaan aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja
yhdessä pohtii toisen ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä.
Oppilas harjoittelee eettistä keskustelua ja omien näkemysten perustelemista sekä osallistuu
uskonnoista käytävään keskusteluun. Häntä ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja
arvoja.
Oppilaan kanssa käsitellään lasten keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja
Uudesta Testamentista valittujen erilaisten kertomusten avulla. Esimerkiksi Vanha Testamentti:
Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti:
Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

vahvistamaan

myönteistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan kanssa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä ja arvoja Vanhasta ja Uudesta
Testamentista valittujen kertomusten avulla. Vanha Testamentti: esimerkiksi Luomiskertomus,
Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: esimerkiksi Jeesuksen
parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.
Opettaja tutustuttaa oppilaan aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja
yhdessä pohtii toisen ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä.
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Oppilaan kanssa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Jeesuksen opetuksia,
kuten Kultaista sääntöä ja rakkauden kaksoiskäskyä.

Oppilas harjoittelee eettistä keskustelua ja omien näkemysten perustelemista sekä osallistuu
uskonnoista käytävään keskusteluun. Häntä ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja
arvoja.
Oppilaan kanssa käsitellään lasten keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja
Uudesta Testamentista valittujen erilaisten kertomusten avulla. Esimerkiksi Vanha Testamentti:
Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat, Kain ja Aabel, Uusi Testamentti:
Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen, Tuhlaajapoika, Lesken ropo.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas perehtyy lisää Raamattuun kirjana. Hän tarkastelee sen erilaisia tyylilajeja, joita ovat
esim. myytit, historiakirjat, lait, aforismit, runot jalaulut, novellit, julistukset, ennustukset ja kirjeet.
Myyttejä ovat esim. Raamatun alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus, vedenpaisumus).
Aforismeja ovat esim. sananlaskut. Oppilaan kanssa tarkastellaan uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy lisää Raamattuun kirjana. Hän tarkastelee sen erilaisia tyylilajeja, joita ovat
esimerkiksi myytit, historiakirjat, lait, aforismit, runot ja laulut, novellit, julistukset, ennustukset
ja kirjeet. Myyttejä ovat esimerkiksi Raamatun alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus,
vedenpaisumus).
Aforismeja ovat muun muassa sananlaskut. Oppilaan kanssa tarkastellaan uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
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Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta, sen rakenteesta ja keskeisistä juhlista.
Oppilaalle tulevat tutuiksi helluntain ja helatorstain sanomat. Oppilas jatkaa perehtymistä
elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin (kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset) sekä niihin liittyvään
moninaiseen tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi kristillisiä symboleja.
Oppilas tutustuu lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin ja kristillisiin yhteisöihin, esimerkiksi
ortodoksi, katoliseen, helluntai- ja adventtiseurakuntiin sekä Vapaakirkkoon.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja ohjaa
oppilasta etsimään tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja häntä ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas syventää tietoja kirkkovuodesta, sen rakenteesta ja keskeisistä juhlista. Hänelle
tulevat tutukiksi helluntain ja helatorstain sanomat. Oppilas jatkaa perehtymistä elämänkaaren
kristillisiin rituaaleihin (kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset) sekä niihin liittyvään moninaiseen
tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi kristillisiä symboleja.
Oppilas tutustuu lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin ja kristillisiin yhteisöihin, esimerkiksi
ortodoksi-, katoliseen-, helluntai- ja adventtiseurakuntiin sekä Vapaakirkkoon.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

367

Vuosiluokat 3-6

S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy lisää Raamattuun kirjana. Hän tarkastelee sen erilaisia tyylilajeja, joita ovat
esimerkiksi myytit, historiakirjat, lait, aforismit, runot ja laulut, novellit, julistukset, ennustukset
ja kirjeet. Myyttejä ovat esimerkiksi Raamatun alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus,
vedenpaisumus).
Aforismeja ovat muun muassa sananlaskut. Oppilaan kanssa tarkastellaan uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta, sen rakenteesta ja keskeisistä juhlista.
Oppilaalle tulevat tutuiksi helluntain ja helatorstain sanomat. Oppilas jatkaa perehtymistä
elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin (kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset) sekä niihin liittyvään
moninaiseen tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi kristillisiä symboleja.
Oppilas tutustuu lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin ja kristillisiin yhteisöihin, esimerkiksi
ortodoksi, katoliseen, helluntai- ja adventtiseurakuntiin sekä Vapaakirkkoon.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja ohjaa
oppilasta etsimään tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja häntä ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa
erilaisista lähteistä
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee tietoja erilaisista
lähteistä, muun muassa internetistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Vuosiluokat 3-6

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
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rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy lisää Raamattuun kirjana. Hän tarkastelee sen erilaisia tyylilajeja, joita ovat
esimerkiksi myytit, historiakirjat, lait, aforismit, runot ja laulut, novellit, julistukset, ennustukset
ja kirjeet. Myyttejä ovat esimerkiksi Raamatun alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus,
vedenpaisumus).
Aforismeja ovat muun muassa sananlaskut. Oppilaan kanssa tarkastellaan uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta, sen rakenteesta ja keskeisistä juhlista.
Oppilaalle tulevat tutuiksi helluntain ja helatorstain sanomat. Oppilas jatkaa perehtymistä
elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin (kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset) sekä niihin liittyvään
moninaiseen tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi kristillisiä symboleja.
Oppilas tutustuu lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin ja kristillisiin yhteisöihin, esimerkiksi
ortodoksi, katoliseen, helluntai- ja adventtiseurakuntiin sekä Vapaakirkkoon.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja ohjaa
oppilasta etsimään tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja häntä ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristillisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen Rooman valtakunnassa.
Lisäksi hän tutustuu apostolien töihin, erityisesti apostoli Paavalin työhön ja elämään.
Oppilas tutkii Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä
uskonnottomuutta.

Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaan kanssa, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen
pyhä.
Koulun järjestämissä uskonnollisissa tilaisuuksissa oppilas harjoittelee asianmukaista ja
kunnioittavaa toimintaa ja käytöstä. Oppilasta ohjataan käyttäytymään asianmukaisesti pyhissä
paikoissa, esimerkiksi hautausmaalla
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Opettaja perehdyttää oppilasta juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin piirteisiin ja
tärkeimpiin kalenterijuhliin. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin (esimerkiksi vierailut ja vierailijat).

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee Paavalin opetuksia.
Opettajan kanssa käydään eettistä keskustelua esimerkiksi Paavalin opetusten avulla (esimerkiksi
keskustelu hyvästä ja pahasta).
T5 opastaa oppilasta perehtymään
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Suomen

ja

Euroopan

uskonnollisiin

ja

Oppilas perehtyy kristillisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen Rooman valtakunnassa.
Lisäksi hän tutustuu apostolien töihin, erityisesti apostoli Paavalin työhön ja elämään. Oppilas
tutkii Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin esim. vierailut ja
vierailijat.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.
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S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy lisää Raamattuun kirjana. Hän tarkastelee sen erilaisia tyylilajeja, joita ovat
esimerkiksi myytit, historiakirjat, lait, aforismit, runot ja laulut, novellit, julistukset, ennustukset
ja kirjeet. Myyttejä ovat esimerkiksi Raamatun alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus,
vedenpaisumus).
Aforismeja ovat muun muassa sananlaskut. Oppilaan kanssa tarkastellaan uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta, sen rakenteesta ja keskeisistä juhlista.
Oppilaalle tulevat tutuiksi helluntain ja helatorstain sanomat. Oppilas jatkaa perehtymistä
elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin (kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset) sekä niihin liittyvään
moninaiseen tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi kristillisiä symboleja.
Oppilas tutustuu lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin ja kristillisiin yhteisöihin, esimerkiksi
ortodoksi, katoliseen, helluntai- ja adventtiseurakuntiin sekä Vapaakirkkoon.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja ohjaa
oppilasta etsimään tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja häntä ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristillisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen Rooman valtakunnassa.
Lisäksi hän tutustuu apostolien töihin, erityisesti apostoli Paavalin työhön ja elämään.
Oppilas tutkii Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä
uskonnottomuutta.
Opettaja perehdyttää oppilasta juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin piirteisiin ja
tärkeimpiin kalenterijuhliin. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin (esimerkiksi vierailut ja vierailijat).

Koulun järjestämissä uskonnollisissa tilaisuuksissa oppilas harjoittelee asianmukaista ja
kunnioittavaa toimintaa ja käytöstä. Oppilasta ohjataan käyttäytymään asianmukaisesti pyhissä
paikoissa, esimerkiksi hautausmaalla
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Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaan kanssa, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen
pyhä.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Koulun
järjestämissä uskonnollisissa tilaisuuksissa harjoitellaan asianmukaista ja kunnioittavaa toimintaa
ja käytöstä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy lisää Raamattuun kirjana. Hän tarkastelee sen erilaisia tyylilajeja, joita ovat
esimerkiksi myytit, historiakirjat, lait, aforismit, runot ja laulut, novellit, julistukset, ennustukset
ja kirjeet. Myyttejä ovat esimerkiksi Raamatun alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus,
vedenpaisumus).
Aforismeja ovat muun muassa sananlaskut. Oppilaan kanssa tarkastellaan uskonnollisen kielen
erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opettaja syventää oppilaan tietoja kirkkovuodesta, sen rakenteesta ja keskeisistä juhlista.
Oppilaalle tulevat tutuiksi helluntain ja helatorstain sanomat. Oppilas jatkaa perehtymistä
elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin (kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset) sekä niihin liittyvään
moninaiseen tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi kristillisiä symboleja.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin ja kristillisiin yhteisöihin, esimerkiksi
ortodoksi, katoliseen, helluntai- ja adventtiseurakuntiin sekä Vapaakirkkoon.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja ohjaa
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oppilasta etsimään tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja häntä ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristillisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen Rooman valtakunnassa.
Lisäksi hän tutustuu apostolien töihin, erityisesti apostoli Paavalin työhön ja elämään.
Oppilas tutkii Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä
uskonnottomuutta.
Opettaja perehdyttää oppilasta juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiin piirteisiin ja
tärkeimpiin kalenterijuhliin. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin (esimerkiksi vierailut ja vierailijat).
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaan kanssa, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen
pyhä.
Koulun järjestämissä uskonnollisissa tilaisuuksissa oppilas harjoittelee asianmukaista ja
kunnioittavaa toimintaa ja käytöstä. Oppilasta ohjataan käyttäytymään asianmukaisesti pyhissä
paikoissa, esimerkiksi hautausmaalla
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee Paavalin opetuksia.
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Opettajan kanssa käydään eettistä keskustelua esimerkiksi Paavalin opetusten avulla (esimerkiksi
keskustelu hyvästä ja pahasta).

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas tutustuu Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina, jotka
olivat myös oman aikansa yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Oppilas harjoittelee Raamatun itsenäistä käyttöä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon
uudistajina, jotka olivat myös oman aikansa yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Oppilas harjoittelee Raamatun itsenäistä käyttöä.
Oppilas perehtyy Raamatun vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee
kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat,
laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja neuvoo oppilasta hakemaan tietoja erilaisista
lähteistä, muun muassa internetistä ja tarkastelemaan sitä kriittisesti.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä
kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi.
Opetuksessa hyödynnetään Raamattua: esimerkiksi Paavalin kirjeet, Apostolien teot (srk:n synty
ja kehittyminen).
Oppilas perehtyy kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin. Opettaja
syventää oppilaan tietoja juutalaisuuden ja islamin elämänkaaresta ja juhlista.
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Oppilas tutustuu alustavasti ekumeniaan (kristillisten kirkkojen yhteistyö) ja uskontodialogiin (eri
uskontojen välinen vuoropuhelu) sekä tarkastelee eri uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa
erilaisista lähteistä
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee tietoja erilaisista
lähteistä, muun muassa internetistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen
valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana
kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen
uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin,
jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana,
sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.
Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.
Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen,
tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.
Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä
niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan
huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon
uudistajina, jotka olivat myös oman aikansa yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Oppilas harjoittelee Raamatun itsenäistä käyttöä.
Oppilas perehtyy Raamatun vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee
kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat,
laulujen sanat ynnä muu sellainen). Opettaja neuvoo oppilasta hakemaan tietoja erilaisista
lähteistä, muun muassa internetistä ja tarkastelemaan sitä kriittisesti.

Opetuksessa hyödynnetään Raamattua: esimerkiksi Paavalin kirjeet, Apostolien teot (srk:n synty
ja kehittyminen).
Oppilas perehtyy kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin. Opettaja
syventää oppilaan tietoja juutalaisuuden ja islamin elämänkaaresta ja juhlista.
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Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä
kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi.

Oppilas tutustuu alustavasti ekumeniaan (kristillisten kirkkojen yhteistyö) ja uskontodialogiin (eri
uskontojen välinen vuoropuhelu) sekä tarkastelee eri uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Oppilaan kanssa tarkastellaan Jeesuksen Vuorisaarnan opetuksia, lähimmäisen rakkautta ja
kristillistä rauhankasvatusta.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
Oppilaan kanssa pohdittavia tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys

Vuosiluokat 3-6

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden
vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Opetuksessa tarkastellaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon
kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa hyödynnetään Raamattua: Paavalin kirjeet,
Apostolien teot (srk:n synty ja kehittyminen).
Oppilas perehtyy kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia yhteistäviin ja erottaviin piirteisiin.
Oppilas tutustuu alustavasti ekumeniaan (kristillisten kirkkojen yhteistyö) ja uskontodialogiin (eri
uskontojen välinen vuoropuhelu) sekä tarkastelee eri uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Oppilaan kanssa tarkastellaan Jeesuksen Vuorisaarnan opetuksia, lähimmäisen rakkautta ja
kristillistä rauhankasvatusta.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
Oppilaan kanssa pohdittavia tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys

Pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Oppilaan kanssa
tarkastellaan Jeesuksen Vuorisaarnan opetuksia, lähimmäisen rakkauta ja kristillistä
rauhankasvatusta.
Oppilas pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta.
Hän harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan
alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja
kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina
ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja
Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.
Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja
populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Oppilaan kanssa tarkastellaan Jeesuksen Vuorisaarnan opetuksia, lähimmäisen rakkautta ja
kristillistä rauhankasvatusta.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
Oppilaan kanssa pohdittavia tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 3-6

Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

vahvistamaan

myönteistä

Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voi olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden
kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa
ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja
Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot
ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään
keskusteluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys

Islam
Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme arkea.
Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
mukaan oppimisympäristöjen ja sisältöjen suunnitteluun. Ajattelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.

Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineen oppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan
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Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Vuosiluokat 3-6

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta Muhammedin elämään sekä hänen ja muiden profeettojen
ihmetekoihin. Oppilas perehtyy islamin uskon pyhiin paikkoihin (muun muassa Mekka),
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rakennuksiin (moskeija) sekä tapoihin ja rituaaleihin (esimerkiksi moskeijassa kengät pois ja
esipesu). Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan koulun lähellä vaikuttavassa
uskonnollisessa paikassa.
Oppilas tutustuu Allahin ominaisuuksiin sekä Jumalan täydellisyyteen ja ykseyteen (ei muita
jumalia). Oppilaan kanssa perehdytään islamin levinneisyyteen (missä kaikkialla muslimeja on),
islamilaiseen yhteisöön (umma) ja sisaruuteen.
Oppilaan kanssa tutustutaan islamin symboleihin (kuunsirppi ja tähti) sekä uskonnollisiin
kertomuksiin, esimerkiksi profeettojen tarinoihin.
Oppilaan kanssa käsitellään erilaisuutta ja samanlaisuutta muslimien kesken (sunni- ja
shiamuslimit). Oppilas harjoittelee erilaisuuden hyväksymistä
T3
auttaa
oppilasta
vertauskuvallisuutta

tunnistamaan

uskonnollisen

kielen

erityispiirteitä

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta Muhammedin elämään sekä hänen ja muiden profeettojen
ihmetekoihin. Oppilas perehtyy islamin uskon pyhiin paikkoihin (muun muassa Mekka),
rakennuksiin (moskeija) sekä tapoihin ja rituaaleihin (esimerkiksi moskeijassa kengät pois ja
esipesu). Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan koulun lähellä vaikuttavassa
uskonnollisessa paikassa.
Oppilas tutustuu Allahin ominaisuuksiin sekä Jumalan täydellisyyteen ja ykseyteen (ei muita
jumalia). Oppilaan kanssa perehdytään islamin levinneisyyteen (missä kaikkialla muslimeja on),
islamilaiseen yhteisöön (umma) ja sisaruuteen.

Oppilaan kanssa käsitellään erilaisuutta ja samanlaisuutta muslimien kesken (sunni- ja
shiamuslimit). Oppilas harjoittelee erilaisuuden hyväksymistä
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Oppilaan kanssa tutustutaan islamin symboleihin (kuunsirppi ja tähti) sekä uskonnollisiin
kertomuksiin, esimerkiksi profeettojen tarinoihin.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
T5 opastaa oppilasta perehtymään
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Suomen

ja

Euroopan

uskonnollisiin

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta Muhammedin elämään sekä hänen ja muiden profeettojen
ihmetekoihin. Oppilas perehtyy islamin uskon pyhiin paikkoihin (muun muassa Mekka),
rakennuksiin (moskeija) sekä tapoihin ja rituaaleihin (esimerkiksi moskeijassa kengät pois ja
esipesu). Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan koulun lähellä vaikuttavassa
uskonnollisessa paikassa.
Oppilas tutustuu Allahin ominaisuuksiin sekä Jumalan täydellisyyteen ja ykseyteen (ei muita
jumalia). Oppilaan kanssa perehdytään islamin levinneisyyteen (missä kaikkialla muslimeja on),
islamilaiseen yhteisöön (umma) ja sisaruuteen.
Oppilaan kanssa tutustutaan islamin symboleihin (kuunsirppi ja tähti) sekä uskonnollisiin
kertomuksiin, esimerkiksi profeettojen tarinoihin.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaan kanssa käsitellään erilaisuutta ja samanlaisuutta muslimien kesken (sunni- ja
shiamuslimit). Oppilas harjoittelee erilaisuuden hyväksymistä
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
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Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu alustavasti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen oikeuksien sopimusta
käsitellään oppilaan maailmasta käsin, esimerkiksi oikeus koulunkäyntiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omaa käyttäytymistään esimerkiksi koulussa ja sitä,
miten se vaikuttaa muihin. Oppilas tarkastelee velvollisuutta ja vastuuta omasta käytöksestä
sekä hyveitä (avuliaisuus, ystävällisyys). Oppilaan kanssa tutustutaan hyviin tekoihin Koraanista
otettujen kohtien avulla.
Oppilaan kanssa käsitellään elämän kunnioittamista, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa, perheensä ja
suvun arvoihin ja perinteisiin. Oppilas pohtii ikäkautensa edellyttämällä tasolla omia valintojaan ja
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilas oppii, että Allah on kaiken luoja elämän antaja ja ylläpitäjä. Opettaja ohjaa oppilasta
luonnon vaalimiseen (esimerkiksi kierrätys) ja ymmärtämään sen, että luojan luomistyön
kunnioittaminen kuuluu islamin uskontoon

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu alustavasti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen oikeuksien sopimusta
käsitellään oppilaan maailmasta käsin, esimerkiksi oikeus koulunkäyntiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omaa käyttäytymistään esimerkiksi koulussa ja sitä,
miten se vaikuttaa muihin. Oppilas tarkastelee velvollisuutta ja vastuuta omasta käytöksestä
sekä hyveitä (avuliaisuus, ystävällisyys). Oppilaan kanssa tutustutaan hyviin tekoihin Koraanista
otettujen kohtien avulla.
Oppilaan kanssa käsitellään elämän kunnioittamista, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa, perheensä ja
suvun arvoihin ja perinteisiin. Oppilas pohtii ikäkautensa edellyttämällä tasolla omia valintojaan ja
toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilas oppii, että Allah on kaiken luoja elämän antaja ja ylläpitäjä. Opettaja ohjaa oppilasta
luonnon vaalimiseen (esimerkiksi kierrätys) ja ymmärtämään sen, että luojan luomistyön
kunnioittaminen kuuluu islamin uskontoon

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista. Oppilas perehtyy Koraanin suuriin merkityksineen
(esimerkiksi Norsun suura ja Avun suura). Hän tutustuu joihinkin islamin merkkihenkilöihin,
profeettoihin ja heidän opetuksiin.
Oppilaan kanssa kerrataan rukousasennot, suunta ja sanat sekä tutustutaan rukouksen eri
vaiheisiin (muun muassa rukouspesu)
T3
auttaa
oppilasta
vertauskuvallisuutta

tunnistamaan

uskonnollisen

kielen

erityispiirteitä

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan kanssa kerrataan rukousasennot, suunta ja sanat sekä tutustutaan rukouksen eri
vaiheisiin (muun muassa rukouspesu)
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Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista. Oppilas perehtyy Koraanin suuriin merkityksineen
(esimerkiksi Norsun suura ja Avun suura). Hän tutustuu joihinkin islamin merkkihenkilöihin,
profeettoihin ja heidän opetuksiin.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen omassa
kulttuurissa.
Opettaja tutustuttaa oppilasta islamilaiseen kalenteriin. Oppilas perehtyy paaston tärkeyteen.
Aiheina ovat myös pyhiinvaellus Mekkaan ja pyhiinvaellusriitit. Oppilas tutustuu moskeijoiden
monipuolisiin tehtäviin historiallisessa mielessä sekä nykyaikana.
Oppilaan kanssa tarkastellaan islamin vertauskuvallisuutta eri suurien kautta.
Oppilas tutustuu keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin, niiden yhteisiin juuriin ja
eurooppalaiseen uskontokarttaan. Hän tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu
lähiympäristön kirkkoihin ja uskontoihin
T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista
lähteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista. Oppilas perehtyy Koraanin suuriin merkityksineen
(esimerkiksi Norsun suura ja Avun suura). Hän tutustuu joihinkin islamin merkkihenkilöihin,
profeettoihin ja heidän opetuksiin.
Oppilaan kanssa kerrataan rukousasennot, suunta ja sanat sekä tutustutaan rukouksen eri
vaiheisiin (muun muassa rukouspesu)
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S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen omassa
kulttuurissa.
Opettaja tutustuttaa oppilasta islamilaiseen kalenteriin. Oppilas perehtyy paaston tärkeyteen.
Aiheina ovat myös pyhiinvaellus Mekkaan ja pyhiinvaellusriitit. Oppilas tutustuu moskeijoiden
monipuolisiin tehtäviin historiallisessa mielessä sekä nykyaikana.
Oppilaan kanssa tarkastellaan islamin vertauskuvallisuutta eri suurien kautta.
Oppilas tutustuu keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin, niiden yhteisiin juuriin ja
eurooppalaiseen uskontokarttaan. Hän tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu
lähiympäristön kirkkoihin ja uskontoihin
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen
ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa otetaan huomioon elämän ja toisen
kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen. Aiheina ovat myös oikeudenmukaisuus,
hyväntekeväisyys.
Opettaja perehdyttää oppilasta siihen, että Allah on armollinen ja anteeksiantava ja että ihmisen
on mahdollista katua tekojaan.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan eettistä keskustelua ja omien näkemysten
perustelemista sekä osallistumaan uskonnoista käytävään keskusteluun. Oppilasta ohjataan
kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden
vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.
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Arvioinnin kohde

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen omassa
kulttuurissa.
Opettaja tutustuttaa oppilasta islamilaiseen kalenteriin. Oppilas perehtyy paaston tärkeyteen.
Aiheina ovat myös pyhiinvaellus Mekkaan ja pyhiinvaellusriitit. Oppilas tutustuu moskeijoiden
monipuolisiin tehtäviin historiallisessa mielessä sekä nykyaikana.
Oppilaan kanssa tarkastellaan islamin vertauskuvallisuutta eri suurien kautta.
Oppilas tutustuu keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin, niiden yhteisiin juuriin ja
eurooppalaiseen uskontokarttaan. Hän tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu
lähiympäristön kirkkoihin ja uskontoihin
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen
ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa otetaan huomioon elämän ja toisen
kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen. Aiheina ovat myös oikeudenmukaisuus,
hyväntekeväisyys.
Opettaja perehdyttää oppilasta siihen, että Allah on armollinen ja anteeksiantava ja että ihmisen
on mahdollista katua tekojaan.
Opettaja kannustaa oppilasta harjoittelemaan eettistä keskustelua ja omien näkemysten
perustelemista sekä osallistumaan uskonnoista käytävään keskusteluun. Oppilasta ohjataan
kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Vuosiluokat 3-6

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista ja Muhammedin elämästä.
Oppilaan kanssa perehdytään islamin sisäiseen monimuotoisuuteen: kaikki muslimit eivät
noudata samoja tapoja ja perinteitä. Oppilas tutustuu islamin eri suuntauksiin (shia ja sunna).
Sisältöinä ovat myös Islam monoteistisena uskontona sekä Jumalan ykseys islamin uskonnon
ytimenä.
Musiikkia ja kuvallista ilmaisua käytetään rikastuttamaan opetusta.
Oppilas tutustuu uskontunnustukseen. Opettaja perehdyttää oppilasta syvemmin
pyhiinvaellukseen ja sen merkitykseen. Oppilas perehtyy muslimien tapoihin, esimerkiksi
hääperinteeseen (muun muassa Youtube-videot) ja avioliittoon
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista ja Muhammedin elämästä.
Oppilaan kanssa perehdytään islamin sisäiseen monimuotoisuuteen: kaikki muslimit eivät
noudata samoja tapoja ja perinteitä. Oppilas tutustuu islamin eri suuntauksiin (shia ja sunna).
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Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.

Sisältöinä ovat myös Islam monoteistisena uskontona sekä Jumalan ykseys islamin uskonnon
ytimenä.
Musiikkia ja kuvallista ilmaisua käytetään rikastuttamaan opetusta.
Oppilas tutustuu uskontunnustukseen. Opettaja perehdyttää oppilasta syvemmin
pyhiinvaellukseen ja sen merkitykseen. Oppilas perehtyy muslimien tapoihin, esimerkiksi
hääperinteeseen (muun muassa Youtube-videot) ja avioliittoon
T5 opastaa oppilasta perehtymään
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Suomen

ja

Euroopan

uskonnollisiin

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista ja Muhammedin elämästä.
Oppilaan kanssa perehdytään islamin sisäiseen monimuotoisuuteen: kaikki muslimit eivät
noudata samoja tapoja ja perinteitä. Oppilas tutustuu islamin eri suuntauksiin (shia ja sunna).
Sisältöinä ovat myös Islam monoteistisena uskontona sekä Jumalan ykseys islamin uskonnon
ytimenä.
Musiikkia ja kuvallista ilmaisua käytetään rikastuttamaan opetusta.
Oppilas tutustuu uskontunnustukseen. Opettaja perehdyttää oppilasta syvemmin
pyhiinvaellukseen ja sen merkitykseen. Oppilas perehtyy muslimien tapoihin, esimerkiksi
hääperinteeseen (muun muassa Youtube-videot) ja avioliittoon
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S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy Koraanin keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee uskontojen ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Opettaja perehdyttää oppilaan
islamin inspiroimiin taiteenlajeihin kuten kalligrafiaan ja arkkitehtuuriin. Opettaja neuvoo
oppilasta hakemaan tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja oppilasta ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
Oppilas tutustuu
uskontokarttaan.

keskeisiin

Euroopassa

vaikuttaviin

uskontoihin

ja

eurooppalaiseen

Oppilaan kanssa tarkastellaan islamin juuria kristinuskon ja juutalaisuuden kanssa.
Opettaja kannustaa oppilasta muiden uskontojen kunnioittamista ja suvaitsemista.
Oppilaan kanssa tutkitaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa
sekä uskonnottomuutta. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin (vierailijat ja vierailut). Oppilas perehtyy Suomen muslimien määrään ja sijaintiin.
Sisältönä on myös Islam toiseksi suurimpana maailmanuskontona
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan kanssa perehdytään islamin sisäiseen monimuotoisuuteen: kaikki muslimit eivät
noudata samoja tapoja ja perinteitä. Oppilas tutustuu islamin eri suuntauksiin (shia ja sunna).
Sisältöinä ovat myös Islam monoteistisena uskontona sekä Jumalan ykseys islamin uskonnon
ytimenä.
Musiikkia ja kuvallista ilmaisua käytetään rikastuttamaan opetusta.
Oppilas tutustuu uskontunnustukseen. Opettaja perehdyttää oppilasta syvemmin
pyhiinvaellukseen ja sen merkitykseen. Oppilas perehtyy muslimien tapoihin, esimerkiksi
hääperinteeseen (muun muassa Youtube-videot) ja avioliittoon
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Opettaja syventää oppilaan tietoja Koraanista ja Muhammedin elämästä.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy Koraanin keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee uskontojen ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Opettaja perehdyttää oppilaan
islamin inspiroimiin taiteenlajeihin kuten kalligrafiaan ja arkkitehtuuriin. Opettaja neuvoo
oppilasta hakemaan tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja oppilasta ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
Oppilas tutustuu
uskontokarttaan.

keskeisiin

Euroopassa

vaikuttaviin

uskontoihin

ja

eurooppalaiseen

Oppilaan kanssa tarkastellaan islamin juuria kristinuskon ja juutalaisuuden kanssa.
Opettaja kannustaa oppilasta muiden uskontojen kunnioittamista ja suvaitsemista.
Oppilaan kanssa tutkitaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa
sekä uskonnottomuutta. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin (vierailijat ja vierailut). Oppilas perehtyy Suomen muslimien määrään ja sijaintiin.
Sisältönä on myös Islam toiseksi suurimpana maailmanuskontona
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan toisten arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä luonnon ja
elämän kunnioittamista. Sisältöinä ovat eläinten kohtelu ja ravinto-ohjeistukset Koraanissa,
suvaitsevaisuus, naisen ja miehen yhdenvertaisuus sekä naisen kunnioitus
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
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kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy Koraanin keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee uskontojen ja muiden katsomusten näkymistä
populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Opettaja perehdyttää oppilaan
islamin inspiroimiin taiteenlajeihin kuten kalligrafiaan ja arkkitehtuuriin. Opettaja neuvoo
oppilasta hakemaan tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja oppilasta ohjataan
suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon.
Oppilas tutustuu
uskontokarttaan.

keskeisiin

Euroopassa

vaikuttaviin

uskontoihin

ja

eurooppalaiseen

Oppilaan kanssa tarkastellaan islamin juuria kristinuskon ja juutalaisuuden kanssa.
Opettaja kannustaa oppilasta muiden uskontojen kunnioittamista ja suvaitsemista.
Oppilaan kanssa tutkitaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa
sekä uskonnottomuutta. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin (vierailijat ja vierailut). Oppilas perehtyy Suomen muslimien määrään ja sijaintiin.
Sisältönä on myös Islam toiseksi suurimpana maailmanuskontona
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan toisten arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä luonnon ja
elämän kunnioittamista. Sisältöinä ovat eläinten kohtelu ja ravinto-ohjeistukset Koraanissa,
suvaitsevaisuus, naisen ja miehen yhdenvertaisuus sekä naisen kunnioitus

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
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Arvioinnin kohde

islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta
profeetta Muhammedin ja muiden profeettojen tehtäviin, seuralaisiin ja profeetan perimätietoon.
Oppilaan kanssa käsitellään uskonnollisia velvollisuuksia, kuten paastoa, rukousta ja almuveroja.
Oppilaan kanssa kerrataan rukoukseen liittyvät asiat.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään jihadin eli kamppailun merkityksen (sekä sisäinen että
ulkoinen kamppailu).
Opettaja perehdyttää oppilaan oikeaan tapaan käsitellä ja lukea Koraania.
Lisäksi käydään läpi Koraanin rakenne.
Opettaja kannustaa oppilasta itsenäiseen Koraanin käyttöön.
Oppilaan kanssa perehdytään Koraanin vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelemaan kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat,
elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen).
Oppilas hakee tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja tarkastelee sitä kriittisesti.
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.
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S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta
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profeetta Muhammedin ja muiden profeettojen tehtäviin, seuralaisiin ja profeetan perimätietoon.
Oppilaan kanssa käsitellään uskonnollisia velvollisuuksia, kuten paastoa, rukousta ja almuveroja.
Oppilaan kanssa kerrataan rukoukseen liittyvät asiat.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään jihadin eli kamppailun merkityksen (sekä sisäinen että
ulkoinen kamppailu).
Opettaja perehdyttää oppilaan oikeaan tapaan käsitellä ja lukea Koraania.
Lisäksi käydään läpi Koraanin rakenne.
Opettaja kannustaa oppilasta itsenäiseen Koraanin käyttöön.
Oppilaan kanssa perehdytään Koraanin vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelemaan kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat,
elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen).
Oppilas hakee tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja tarkastelee sitä kriittisesti.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tutustutaan juutalaisuuteen ja kristinuskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta ja
islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin.
Opettaja syventää oppilaan tietoja islamilaisesta etiikasta, esimerkiksi sharia oikea tie, islamilaisen
käytöksen perusteet ja arvot.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan käsitys oikeasta ja väärästä
Oppilaan kanssa pohditaan elämää kuoleman jälkeen. Sisältönä myös hautajaiset.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Oppilas kanssa tarkastellaan vastuunottamista omista teoista ja
tekojen seuraukset.
Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan
S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
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Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tutustutaan juutalaisuuteen ja kristinuskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta ja
islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin.
Opettaja syventää oppilaan tietoja islamilaisesta etiikasta, esimerkiksi sharia oikea tie, islamilaisen
käytöksen perusteet ja arvot.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan käsitys oikeasta ja väärästä
Oppilaan kanssa pohditaan elämää kuoleman jälkeen. Sisältönä myös hautajaiset.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Oppilas kanssa tarkastellaan vastuunottamista omista teoista ja
tekojen seuraukset.
Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista
rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta.
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin
kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat
ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen
sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin
ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen
erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa.
Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen
näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta
profeetta Muhammedin ja muiden profeettojen tehtäviin, seuralaisiin ja profeetan perimätietoon.
Oppilaan kanssa käsitellään uskonnollisia velvollisuuksia, kuten paastoa, rukousta ja almuveroja.
Oppilaan kanssa kerrataan rukoukseen liittyvät asiat.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään jihadin eli kamppailun merkityksen (sekä sisäinen että
ulkoinen kamppailu).
Opettaja perehdyttää oppilaan oikeaan tapaan käsitellä ja lukea Koraania.
Lisäksi käydään läpi Koraanin rakenne.
Opettaja kannustaa oppilasta itsenäiseen Koraanin käyttöön.
Oppilaan kanssa perehdytään Koraanin vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelemaan kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat,
elokuvat, laulujen sanat ynnä muu sellainen).
Oppilas hakee tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä ja tarkastelee sitä kriittisesti.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä
yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon
Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa
ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

Oppilaan kanssa tutustutaan juutalaisuuteen ja kristinuskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta ja
islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin.
Opettaja syventää oppilaan tietoja islamilaisesta etiikasta, esimerkiksi sharia oikea tie, islamilaisen
käytöksen perusteet ja arvot.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan käsitys oikeasta ja väärästä
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Oppilaan kanssa pohditaan elämää kuoleman jälkeen. Sisältönä myös hautajaiset.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta. Oppilas kanssa tarkastellaan vastuunottamista omista teoista ja
tekojen seuraukset.
Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

vahvistamaan

myönteistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään
käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja
luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia
käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
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Ortodoksinen uskonto
Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme arkea.
Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
mukaan oppimisympäristöjen ja sisältöjen suunnitteluun. Ajattelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
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Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineenoppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 3

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan testamentin
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta, esimerkiksi Raamatun alkukertomuksia
(maailman luominen, syntiinlankeemus, Kain ja Aabel), Israelin kansan esi-isät ja matka luvattuun
maahan.
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Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Käsitellään pyhiä ihmisiä, erityisesti Sergei ja Herman Valamolainen ja Johannes Teologi.
Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä ja perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae. Oppilas
tutustuu Vanhaan testamenttiin kertomusten avulla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilasta Vanhan testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta, esimerkiksi Raamatun alkukertomuksia (maailman luominen, syntiinlankeemus,
Kain ja Aabel),
Israelin kansan esi-isät ja matka luvattuun maahan.
Oppilaan kanssa käsitellään pyhiä ihmisiä, esimerkiksi Sergei ja Herman
Valamolainen ja Johannes Teologi.
Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä ja tutustuu Vanhaan testamenttiin kertomusten avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja
juhlassa. Oppilaan kanssa kerrataan alkuopetuksessa olleet kirkkovuoden juhlat ja sakramentit
sekä lisätään mukaan uusia juhlia ja sakramentteja.
Pyhäpäivä arkipäivä.
Oppilaan kanssa tutustutaan omaan kirkkoon ja hänen kanssaan käydään läpi kirkkorakennus,
sen osat, ikonostaasi ja ikoni kuvana sekä pyhänä esineenä. Oppilas perehtyy alustavasti
jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas kertaa alkuopetuksessa olleet kirkkoveisut ja rukoukset ja opettelee uusia.
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen
omassa kulttuurissa. Kerrataan alkuopetuksessa olleet kirkkovuoden juhlat ja sakramentit.
Lisättään mukaan uusia juhlia ja sakramentteja. Pyhäpäivä - arkipäivä.
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Tutustutaan omaan kirkkoon ja käydään läpi kirkkorakennus, sen osat, ikonostaasi ja ikoni kuvana
sekä pyhänä esineenä. Perehdytään alustavasti jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan.
Alkuopetuksessa olleet kirkkoveisut ja rukoukset kerrataan ja opetellaan uusia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta perehtymään ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilasta Vanhan testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta, esimerkiksi Raamatun alkukertomuksia (maailman luominen, syntiinlankeemus,
Kain ja Aabel),
Israelin kansan esi-isät ja matka luvattuun maahan.
Oppilaan kanssa käsitellään pyhiä ihmisiä, esimerkiksi Sergei ja Herman
Valamolainen ja Johannes Teologi.
Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä ja tutustuu Vanhaan testamenttiin kertomusten avulla.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja
juhlassa. Oppilaan kanssa kerrataan alkuopetuksessa olleet kirkkovuoden juhlat ja sakramentit
sekä lisätään mukaan uusia juhlia ja sakramentteja.
Pyhäpäivä arkipäivä.
Oppilaan kanssa tutustutaan omaan kirkkoon ja hänen kanssaan käydään läpi kirkkorakennus,
sen osat, ikonostaasi ja ikoni kuvana sekä pyhänä esineenä. Oppilas perehtyy alustavasti
jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu oman koulun sisältä löytyviin katsomuksiin. Oppilas tutustuu alustavasti YK:n Lapsen
oikeuksien sopimukseen. Toisen kunnioittamista käsitellään esim. median ja netin käytön kautta.
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Oppilas kertaa alkuopetuksessa olleet kirkkoveisut ja rukoukset ja opettelee uusia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
Oppilas tutustuu oman koulun sisältä löytyviin katsomuksiin. Toisen kunnioittamista käsitellään
esimerkiksi median ja internetin avulla.
Opettaja perehdyttää alustavasti oppilasta YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen
oikeuksien sopimusta käsitellään oppilaan maailmasta käsin, esimerkiksi oikeus koulunkäyntiin.
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.

Vuosiluokat 3-6

Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa, perheensä ja
suvun arvoihin ja perinteisiin.
Oppilas pohtii keskeisiä elämänkysymyksiä Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla.
Hän saa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen. Keskustelujen
pohjana käytetään esimerkiksi Vanhan Testamentin Luomiskertomusta ja Uuden testamentin
Jeesus ja lapset, Jeesus ja samarialainen nainen kertomuksia.
Oppilaan kanssa pohditaan ihmisen arvoa erityisesti luomisen näkökulmasta. Oppilas tutustuu
kymmeneen käskyyn.
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja. Tärkeitä näkökulmia
ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tärkeä sisältö on
elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja elämäntilanteeseen liittyvien
kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa, perheensä ja suvun arvoihin ja perinteisiin.
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus.
Oppilas pohtii keskeisiä elämänkysymyksiä Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla.
Oppilas tutustuu kymmeneen käskyyn.
Oppilas saa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen.
Keskustelujen pohjana käytetään esimerkiksi Vanhan Testamentin Luomiskertomusta ja Uuden
testamentin Jeesus ja lapset -, Jeesus ja samarialainen nainen - kertomuksia. Oppilaan kanssa
pohditaan ihmisen arvoa erityisesti luomisen näkökulmasta sekä oikeaa ja väärää.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.
Oppilas tutustuu oman koulun sisältä löytyviin katsomuksiin. Toisen kunnioittamista käsitellään
esimerkiksi median ja internetin avulla.
Opettaja perehdyttää alustavasti oppilasta YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen
oikeuksien sopimusta käsitellään oppilaan maailmasta käsin, esimerkiksi oikeus koulunkäyntiin.

Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
403

Vuosiluokat 3-6

S3 Hyvä elämä

elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla. Oppilas tutustuu omiin juuriinsa, perheensä ja
suvun arvoihin ja perinteisiin.
Oppilas pohtii keskeisiä elämänkysymyksiä Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla.
Hän saa välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen. Keskustelujen
pohjana käytetään esimerkiksi Vanhan Testamentin Luomiskertomusta ja Uuden testamentin
Jeesus ja lapset, Jeesus ja samarialainen nainen kertomuksia.
Oppilaan kanssa pohditaan ihmisen arvoa erityisesti luomisen näkökulmasta. Oppilas tutustuu
kymmeneen käskyyn.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas jatkaa tutustumista ortodoksisen uskonopin keskeisiin peruskäsitteisiin.
Oppilas jatkaa Raamattuun tutustumista. Oppilas tutustuu erityisesti Uuteen testamenttiin ja
evankeliumeihin sekä evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin ja apostoleihin. Oppilas perehtyy
Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi kertomusten
Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla. Jeesuksen elämän
käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

Vuosiluokat 3-6

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta jatkamaan ortodoksisen uskonopin keskeisiin peruskäsitteisiin
tutustumista.
Oppilas jatkaa Raamattuun tutustumista. Oppilas perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae.
Opettaja tutustuu yhdessä oppilaan kanssa erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin
sekä evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin ja apostoleihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Opettaja perehdyttää oppilasta pääsiäisen tapahtumiin ja
sen sanomaan sekä ylösnousemukseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Oppilas tutustuu suureen
paastoon.
Sakramenteista käydään läpi kaste, mirhalla voitelu, katumus sekä ehtoollinen.
Oppilas perehtyy suurten juhlien ikoneihin, kodin juhliin ja veden pyhittämiseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan jumalanpalvelusveisuihin, tropareihin sekä rukoushetken veisuihin.
Lisäksi oppilas perehtyy Uskontunnustukseen, Herran rukoukseen ja rukoukseen ehtoollisen
edellä.
Oppilas jatkaa tutustumista omaan kirkkoon ja seurakuntaan sekä sen järjestämään toimintaan
lapsille ja nuorille (Ortodoksisten Nuorten Liitto ry).
Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön kirkossa. Oppilas jatkaa
perehtymistä jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan. Hän perehtyy hiippakuntiin ja
luostareihin (Valamon ja Lintulan luostarit).
Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin vertausten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias
samarialainen
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen
omassa kulttuurissa.
Oppilas tutustuu pääsiäisen tapahtumiin ja sen sanomaan sekä ylösnousemukseen ja sen
jälkeisiin tapahtumiin. Hän perehtyy suureen paastoon.
Suurten juhlien ikonit ja kodin juhlat. veden pyhittäminen.
Sakramentit: kaste, mirhalla voitelu, katumus, ehtoollinen
Jumalanpalvelusveisuja, tropareja ja rukoushetken veisuja.

Jatketaan tutustumista omaan kirkkoon ja seurakuntaan sekä sen järjestämään toimintaan lapsille
ja nuorille (Ortodoksisten Nuorten Liitto ry). Oppilas vierailee lähiympäristön kirkossa. Jatketaan
perehtymistä jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan. Hiippakunnat, luostarit (Valamon ja
Lintulan luostarit)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Uskontunnustus, Herran rukous ja rukous ehtoollisen edellä.

Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta jatkamaan ortodoksisen uskonopin keskeisiin peruskäsitteisiin
tutustumista.
Oppilas jatkaa Raamattuun tutustumista. Oppilas perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae.
Opettaja tutustuu yhdessä oppilaan kanssa erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin
sekä evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin ja apostoleihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Opettaja perehdyttää oppilasta pääsiäisen tapahtumiin ja
sen sanomaan sekä ylösnousemukseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Oppilas tutustuu suureen
paastoon.
Sakramenteista käydään läpi kaste, mirhalla voitelu, katumus sekä ehtoollinen.
Oppilas perehtyy suurten juhlien ikoneihin, kodin juhliin ja veden pyhittämiseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan jumalanpalvelusveisuihin, tropareihin sekä rukoushetken veisuihin.
Lisäksi oppilas perehtyy Uskontunnustukseen, Herran rukoukseen ja rukoukseen ehtoollisen
edellä.
Oppilas jatkaa tutustumista omaan kirkkoon ja seurakuntaan sekä sen järjestämään toimintaan
lapsille ja nuorille (Ortodoksisten Nuorten Liitto ry).

Vuosiluokat 3-6

Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön kirkossa. Oppilas jatkaa
perehtymistä jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan. Hän perehtyy hiippakuntiin ja
luostareihin (Valamon ja Lintulan luostarit).
Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin vertausten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias
samarialainen
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T3
auttaa
oppilasta
vertauskuvallisuutta

tunnistamaan

uskonnollisen

kielen

erityispiirteitä

ja

Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin vertausten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias
samarialainen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja
vertauskuvallisuutta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
uskonnollisesta kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta jatkamaan ortodoksisen uskonopin keskeisiin peruskäsitteisiin
tutustumista.
Oppilas jatkaa Raamattuun tutustumista. Oppilas perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae.
Opettaja tutustuu yhdessä oppilaan kanssa erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin
sekä evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin ja apostoleihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Opettaja perehdyttää oppilasta pääsiäisen tapahtumiin ja
sen sanomaan sekä ylösnousemukseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Oppilas tutustuu suureen
paastoon.
Sakramenteista käydään läpi kaste, mirhalla voitelu, katumus sekä ehtoollinen.
Oppilas perehtyy suurten juhlien ikoneihin, kodin juhliin ja veden pyhittämiseen.

Oppilas jatkaa tutustumista omaan kirkkoon ja seurakuntaan sekä sen järjestämään toimintaan
lapsille ja nuorille (Ortodoksisten Nuorten Liitto ry).
Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön kirkossa. Oppilas jatkaa
perehtymistä jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan. Hän perehtyy hiippakuntiin ja
luostareihin (Valamon ja Lintulan luostarit).
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Opettaja tutustuttaa oppilaan jumalanpalvelusveisuihin, tropareihin sekä rukoushetken veisuihin.
Lisäksi oppilas perehtyy Uskontunnustukseen, Herran rukoukseen ja rukoukseen ehtoollisen
edellä.

Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin vertausten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias
samarialainen
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan. Oppilas tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu lähiympäristön
kirkkoihin ja uskontoihin (luterilainen ja katolinen kirkko).
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri
uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin
Tutustutaan
keskeisiin
Euroopassa
vaikuttaviin
uskontoihin
ja
eurooppalaiseen
uskontokarttaan.Tutkitaan koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä. Tutustutaan lahiympäristön
kirkkoihin ja uskontoihin (luterilainen ja katolinen kirkko).
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Etiikkaa koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan
uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja
katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta jatkamaan ortodoksisen uskonopin keskeisiin peruskäsitteisiin
tutustumista.
Oppilas jatkaa Raamattuun tutustumista. Oppilas perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae.
Opettaja tutustuu yhdessä oppilaan kanssa erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin
sekä evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin ja apostoleihin.
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Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Opettaja perehdyttää oppilasta pääsiäisen tapahtumiin ja
sen sanomaan sekä ylösnousemukseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Oppilas tutustuu suureen
paastoon.
Sakramenteista käydään läpi kaste, mirhalla voitelu, katumus sekä ehtoollinen.
Oppilas perehtyy suurten juhlien ikoneihin, kodin juhliin ja veden pyhittämiseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan jumalanpalvelusveisuihin, tropareihin sekä rukoushetken veisuihin.
Lisäksi oppilas perehtyy Uskontunnustukseen, Herran rukoukseen ja rukoukseen ehtoollisen
edellä.
Oppilas jatkaa tutustumista omaan kirkkoon ja seurakuntaan sekä sen järjestämään toimintaan
lapsille ja nuorille (Ortodoksisten Nuorten Liitto ry).
Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön kirkossa. Oppilas jatkaa
perehtymistä jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan. Hän perehtyy hiippakuntiin ja
luostareihin (Valamon ja Lintulan luostarit).
Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin vertausten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias
samarialainen
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan. Oppilas tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu lähiympäristön
kirkkoihin ja uskontoihin (luterilainen ja katolinen kirkko).

Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
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S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen
ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa otetaan huomioon elämän ja toisen
kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen.
Opettaja harjoittaa yhdessä oppilaan kanssa eettistä keskustelua ja omien näkemysten
perustelemista sekä osallistuu uskonnoista käytävään keskusteluun. Oppilasta ohjataan
kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Eettisiä kysymyksiä nostetaan oppilaan omasta
elämästä, Jeesuksen opetuksista sekä Raamatun ja rukouksien teksteistä.
Esimerkiksi Vanha Testamentti: Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat,
Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen,
Tuhlaajapoika, Lesken ropo. Oppilas tutustuu Rakkauden kaksoiskäskyyn.
Oppilaan kanssa analysoidaan Paastorukouksen sisältöä (laiskuus, velttous, vallanhimo,
turhanpuhuminen, sielun puhtaus, nöyryys, kärsivällisyys, sovitus, tuomitseminen, anteeksi
antaminen)
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien
sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
Toisen kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen.'
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen,elämän
Syvennetään käsitystä YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

kunnioittaminen.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa
esimerkkejä ihmisoikeuksista.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 3-6

Opettaja perehdyttää oppilasta keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan. Oppilas tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu lähiympäristön
kirkkoihin ja uskontoihin (luterilainen ja katolinen kirkko).
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
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ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen
ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa otetaan huomioon elämän ja toisen
kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen.
Opettaja harjoittaa yhdessä oppilaan kanssa eettistä keskustelua ja omien näkemysten
perustelemista sekä osallistuu uskonnoista käytävään keskusteluun. Oppilasta ohjataan
kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Eettisiä kysymyksiä nostetaan oppilaan omasta
elämästä, Jeesuksen opetuksista sekä Raamatun ja rukouksien teksteistä.
Esimerkiksi Vanha Testamentti: Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat,
Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen,
Tuhlaajapoika, Lesken ropo. Oppilas tutustuu Rakkauden kaksoiskäskyyn.
Oppilaan kanssa analysoidaan Paastorukouksen sisältöä (laiskuus, velttous, vallanhimo,
turhanpuhuminen, sielun puhtaus, nöyryys, kärsivällisyys, sovitus, tuomitseminen, anteeksi
antaminen)
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista
rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään
Oppilas harjoittelee eettistä keskustelua ja omien näkemysten perustelemista sekä osallistuu
uskonnoista käytävään keskusteluun. Häntä ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja
arvoja. Eettisiä kysymyksiä nostetaan oppilaan omasta elämästä, Jeesuksen opetuksista sekä
Raamatun ja rukouksien teksteistä.
Paastorukouksen sisällön analysointi (laiskuus, velttous, vallanhimo, turhanpuhuminen, sielun
puhtaus, nöyryys, kärsivällisyys, sovitus, tuomitseminen, anteeksi antaminen.
Oppilas tutustuu Rakkauden kaksoiskäskyyn.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun,
osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
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S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta jatkamaan ortodoksisen uskonopin keskeisiin peruskäsitteisiin
tutustumista.
Oppilas jatkaa Raamattuun tutustumista. Oppilas perehtyy Raamatun osiin kuten luku ja jae.
Opettaja tutustuu yhdessä oppilaan kanssa erityisesti Uuteen testamenttiin ja evankeliumeihin
sekä evankeliumien syntyyn ja kirjoittajiin ja apostoleihin.
Oppilas perehtyy Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa esimerkiksi
kertomusten Tuhlaajapoika, Laupias Samarialainen, Kylväjävertaus ja Hyvä Paimen avulla.
Jeesuksen elämän käsittelyn yhteydessä oppilas tutustuu Jeesuksen ihmetekoihin.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan, mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden
arvostaminen omassa kulttuurissa. Opettaja perehdyttää oppilasta pääsiäisen tapahtumiin ja
sen sanomaan sekä ylösnousemukseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Oppilas tutustuu suureen
paastoon.
Sakramenteista käydään läpi kaste, mirhalla voitelu, katumus sekä ehtoollinen.
Oppilas perehtyy suurten juhlien ikoneihin, kodin juhliin ja veden pyhittämiseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan jumalanpalvelusveisuihin, tropareihin sekä rukoushetken veisuihin.
Lisäksi oppilas perehtyy Uskontunnustukseen, Herran rukoukseen ja rukoukseen ehtoollisen
edellä.
Oppilas jatkaa tutustumista omaan kirkkoon ja seurakuntaan sekä sen järjestämään toimintaan
lapsille ja nuorille (Ortodoksisten Nuorten Liitto ry).
Oppilaan kanssa vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön kirkossa. Oppilas jatkaa
perehtymistä jumalanpalveluksen toimittajiin ja liturgiaan. Hän perehtyy hiippakuntiin ja
luostareihin (Valamon ja Lintulan luostarit).
Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin vertausten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias
samarialainen
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja perehdyttää oppilasta keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan. Oppilas tutkii koulun lähialueen uskonnollisia yhteisöjä ja tutustuu lähiympäristön
kirkkoihin ja uskontoihin (luterilainen ja katolinen kirkko).
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
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ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen
ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa otetaan huomioon elämän ja toisen
kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen.
Opettaja harjoittaa yhdessä oppilaan kanssa eettistä keskustelua ja omien näkemysten
perustelemista sekä osallistuu uskonnoista käytävään keskusteluun. Oppilasta ohjataan
kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Eettisiä kysymyksiä nostetaan oppilaan omasta
elämästä, Jeesuksen opetuksista sekä Raamatun ja rukouksien teksteistä.
Esimerkiksi Vanha Testamentti: Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat,
Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen,
Tuhlaajapoika, Lesken ropo. Oppilas tutustuu Rakkauden kaksoiskäskyyn.
Oppilaan kanssa analysoidaan Paastorukouksen sisältöä (laiskuus, velttous, vallanhimo,
turhanpuhuminen, sielun puhtaus, nöyryys, kärsivällisyys, sovitus, tuomitseminen, anteeksi
antaminen)
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja
maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

vahvistamaan

myönteistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Oppilas perehtyy aiempaa syvemmin Yk:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtii toisen
ihmisen kunnioittamiseen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa otetaan huomioon elämän ja toisen
kunnioittaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen.
Opettaja harjoittaa yhdessä oppilaan kanssa eettistä keskustelua ja omien näkemysten
perustelemista sekä osallistuu uskonnoista käytävään keskusteluun. Oppilasta ohjataan
kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Eettisiä kysymyksiä nostetaan oppilaan omasta
elämästä, Jeesuksen opetuksista sekä Raamatun ja rukouksien teksteistä.
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Paikallinen tarkennus

Esimerkiksi Vanha Testamentti: Luomiskertomus, Joosef, Nooan arkki, Daavid ja Goljat,
Kain ja Aabel, Uusi Testamentti: Jeesuksen parantamiskertomukset, Laupias samarialainen,
Tuhlaajapoika, Lesken ropo. Oppilas tutustuu Rakkauden kaksoiskäskyyn.
Oppilaan kanssa analysoidaan Paastorukouksen sisältöä (laiskuus, velttous, vallanhimo,
turhanpuhuminen, sielun puhtaus, nöyryys, kärsivällisyys, sovitus, tuomitseminen, anteeksi
antaminen)

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas syventää Raamattuun perehtymistä. Hän tutustuu Uuden testamentin ajan historiaan ja
psalmeihin. Oppilas oppii käyttämään Raamattua.
Suuria opettajia ja marttyyreja sekä pyhiä ihmisiä kuten Pyhä Johannes Krysostomos, Pyhä
Basileios Suuri ja Pyhä Minas Egyptiläinen.
Oppilas paneutuu Kolminaisuusoppiin, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään.
Uskontunnustus.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää Raamattuun perehtymistä. Hän tutustuu Uuden testamentin ajan historiaan ja
psalmeihin. Oppilas oppii käyttämään Raamattua.
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Opettaja perehdyttää oppilasta ortoksisen uskonnon suuriin opettajiin, marttyyreihin sekä pyhiin
ihmisiin kuten Pyhä Johannes Krysostomos, Pyhä Basileios Suuri ja Pyhä Minas Egyptiläinen.
Oppilas paneutuu Kolminaisuusoppiin, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Hän tutustuu
uskontunnustukseen. Opettaja voi käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua
rikastuttamaan opetusta.
Opettaja jatkaa oppilaan perehdyttämistä elämänkaaren ortodoksisiin rituaaleihin sekä niihin
liittyvään moninaiseen tapakulttuuriin.
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Oppilaan kanssa käydään läpi ortodoksisia symboleja. Oppilas tutustuu pyhiin esineisiin,
mysteerioihin ja pyhiinvaellukseen.
Oppilaan kanssa perehdytään Raamattuun jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen
toimittajiin. Oppilas jatkaa tutustumista liturgiajumalanpalvelukseen, liturgisiin väreihin ja
jumalanpalveluspaikkoihin.
Opettajan ottamia keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa, pyhäajat,
viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen vuorokausi sekä kirkkovuoden rakenne.
Oppilas kertaa sakramenteista kasteen, mirhalla voitelun, katumuksen, ehtoollisen. Oppilas
tutustuu uusiin sakramentteihin: pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu. Lisäksi oppilas perehtyy
hautaukseen ja vainajien muisteluun.
Oppilaan kanssa tutustutaan omaan seurakuntaan, kirkon hallintoon (hiippakunnat ja piispat
alustavasti) sekä luostarien toimintaan: erakot, pyhän Katariinan luostari, Konevitsan luostari sekä
Petsamon ja Lintulan luostarit.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Opettaja perehdyttää oppilaan kanssa Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen
taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon ja muiden katsomusten
näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee
tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja häntä ohjataan suhtautumaan kriittisesti
löytämäänsä tietoon.
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin
paikkoihin ja rakennuksiin
Oppilas jatkaa perehtymistä elämänkaaren ortodoksisiin rituaaleihin sekä niihin liittyvään
moninaiseen tapakulttuuriin. Oppilaan kanssa käydään läpi ortodoksisia symboleja.
Oppilas perehtyy Raamattuun jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen toimittajiin. Hän
tutustuu liturgiajumalanpalvelukseen, liturgisiin väreihin ja jumalanpalveluspaikkoihin.
Oppilas tutustuu pyhiin esineisiin, mysteerioihin ja pyhiinvaellukseen.
Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Pyhäajat, viikonpäivien pyhä
muisto ja kirkollinen vuorokausi, kirkkovuoden rakenne.
Sakramenteista kerrataan kaste, mirhalla voitelu, katumus, ehtoollinen. Oppilas tutustuu uusiin
sakramentteihin: pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu. Lisäksi oppilas perehtyy hautaukseen ja
vainajien muisteluun.
Oma seurakunta, kirkon hallinto: hiippakunnat ja piispat alustavasti, luostarien toiminta: erakot,
pyhän Katariinan luostari, Konevitsan luostari sekä Petsamon ja Lintulan luostarit.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla
opiskeltavan uskonnon keskeisistä
rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä
kuvata niiden merkitystä.
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Arvioinnin kohde

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää Raamattuun perehtymistä. Hän tutustuu Uuden testamentin ajan historiaan ja
psalmeihin. Oppilas oppii käyttämään Raamattua.
Opettaja perehdyttää oppilasta ortoksisen uskonnon suuriin opettajiin, marttyyreihin sekä pyhiin
ihmisiin kuten Pyhä Johannes Krysostomos, Pyhä Basileios Suuri ja Pyhä Minas Egyptiläinen.
Oppilas paneutuu Kolminaisuusoppiin, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Hän tutustuu
uskontunnustukseen. Opettaja voi käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua
rikastuttamaan opetusta.
Opettaja jatkaa oppilaan perehdyttämistä elämänkaaren ortodoksisiin rituaaleihin sekä niihin
liittyvään moninaiseen tapakulttuuriin.
Oppilaan kanssa käydään läpi ortodoksisia symboleja. Oppilas tutustuu pyhiin esineisiin,
mysteerioihin ja pyhiinvaellukseen.
Oppilaan kanssa perehdytään Raamattuun jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen
toimittajiin. Oppilas jatkaa tutustumista liturgiajumalanpalvelukseen, liturgisiin väreihin ja
jumalanpalveluspaikkoihin.
Opettajan ottamia keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa, pyhäajat,
viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen vuorokausi sekä kirkkovuoden rakenne.
Oppilas kertaa sakramenteista kasteen, mirhalla voitelun, katumuksen, ehtoollisen. Oppilas
tutustuu uusiin sakramentteihin: pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu. Lisäksi oppilas perehtyy
hautaukseen ja vainajien muisteluun.
Oppilaan kanssa tutustutaan omaan seurakuntaan, kirkon hallintoon (hiippakunnat ja piispat
alustavasti) sekä luostarien toimintaan: erakot, pyhän Katariinan luostari, Konevitsan luostari sekä
Petsamon ja Lintulan luostarit.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
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Opettaja perehdyttää oppilaan kanssa Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen
taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon ja muiden katsomusten
näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee
tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja häntä ohjataan suhtautumaan kriittisesti
löytämäänsä tietoon.
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa
erilaisista lähteistä
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen
ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä
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populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee tietoja erilaisista
lähteistä, muun muassa internetistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää Raamattuun perehtymistä. Hän tutustuu Uuden testamentin ajan historiaan ja
psalmeihin. Oppilas oppii käyttämään Raamattua.
Opettaja perehdyttää oppilasta ortoksisen uskonnon suuriin opettajiin, marttyyreihin sekä pyhiin
ihmisiin kuten Pyhä Johannes Krysostomos, Pyhä Basileios Suuri ja Pyhä Minas Egyptiläinen.
Oppilas paneutuu Kolminaisuusoppiin, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Hän tutustuu
uskontunnustukseen. Opettaja voi käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua
rikastuttamaan opetusta.
Opettaja jatkaa oppilaan perehdyttämistä elämänkaaren ortodoksisiin rituaaleihin sekä niihin
liittyvään moninaiseen tapakulttuuriin.
Oppilaan kanssa käydään läpi ortodoksisia symboleja. Oppilas tutustuu pyhiin esineisiin,
mysteerioihin ja pyhiinvaellukseen.
Oppilaan kanssa perehdytään Raamattuun jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen
toimittajiin. Oppilas jatkaa tutustumista liturgiajumalanpalvelukseen, liturgisiin väreihin ja
jumalanpalveluspaikkoihin.
Opettajan ottamia keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa, pyhäajat,
viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen vuorokausi sekä kirkkovuoden rakenne.

Oppilaan kanssa tutustutaan omaan seurakuntaan, kirkon hallintoon (hiippakunnat ja piispat
alustavasti) sekä luostarien toimintaan: erakot, pyhän Katariinan luostari, Konevitsan luostari sekä
Petsamon ja Lintulan luostarit.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.

417

Vuosiluokat 3-6

Oppilas kertaa sakramenteista kasteen, mirhalla voitelun, katumuksen, ehtoollisen. Oppilas
tutustuu uusiin sakramentteihin: pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu. Lisäksi oppilas perehtyy
hautaukseen ja vainajien muisteluun.

Opettaja perehdyttää oppilaan kanssa Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen
taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon ja muiden katsomusten
näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee
tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja häntä ohjataan suhtautumaan kriittisesti
löytämäänsä tietoon.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan.
Oppilas perehtyy ortodoksisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen.
Hän perehtyy Aabrahamin perillisiin: islamiin, juutalaisuuteen ja kristittyihin.
Lisäksi oppilas tutustuu luterilaiseen ja katoliseen kirkkoon ja erilaisiin kristillisiin suuntiin.
Oppilaalle tulee tutuksi ortodoksinen perinne maailmassa.
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen
taustaa sekä uskonnottomuutta.
Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin (vierailijat ja
vierailut).
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu ortodoksiseen ihmiskuvaan pääpiirteittäin. Oppilas perehtyy uskontodialogiin sekä
ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen. Hän tutkii uskonnottomuutta elämänkatsomuksen
muotona.
Oppilaan kanssa pohditaan toisten arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä luonnon ja
elämän kunnioittamista.
Oppilas harjoittelee asianmukaista ja kunnioittavaa toimintaa ja käytöstä koulun järjestämissä
uskonnollisissa tilaisuuksissa
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T5 opastaa oppilasta perehtymään
katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan
Oppilas tutustuu
uskontokarttaan.

keskeisiin

Euroopassa

Suomen

ja

vaikuttaviin

Euroopan
uskontoihin

uskonnollisiin
ja

ja

eurooppalaiseen

Oppilas perehtyy ortodoksisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen. Hän perehtyy
Aabrahamin perillisiin: islamiin, juutalaisuuteen ja kritittyihin. Lisäksi opplas tutustuu luterialiseen
ja katoliseen kirkkoon ja erilasiin kristillisiin suuntiin. Oppilaalle tulee tutuksi ortodoksinen perinne
maailmassa.
Oppilas tutkii Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä
uskonnottomuutta. Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin
yhteisöihin esim. vierailut ja vierailijat.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä
yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja
mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.
Hän osaa kuvata suomalaisen ja
eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
pääpiirteissään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää Raamattuun perehtymistä. Hän tutustuu Uuden testamentin ajan historiaan ja
psalmeihin. Oppilas oppii käyttämään Raamattua.
Opettaja perehdyttää oppilasta ortoksisen uskonnon suuriin opettajiin, marttyyreihin sekä pyhiin
ihmisiin kuten Pyhä Johannes Krysostomos, Pyhä Basileios Suuri ja Pyhä Minas Egyptiläinen.
Oppilas paneutuu Kolminaisuusoppiin, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Hän tutustuu
uskontunnustukseen. Opettaja voi käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua
rikastuttamaan opetusta.

Oppilaan kanssa käydään läpi ortodoksisia symboleja. Oppilas tutustuu pyhiin esineisiin,
mysteerioihin ja pyhiinvaellukseen.
Oppilaan kanssa perehdytään Raamattuun jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen
toimittajiin. Oppilas jatkaa tutustumista liturgiajumalanpalvelukseen, liturgisiin väreihin ja
jumalanpalveluspaikkoihin.
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Opettaja jatkaa oppilaan perehdyttämistä elämänkaaren ortodoksisiin rituaaleihin sekä niihin
liittyvään moninaiseen tapakulttuuriin.

Opettajan ottamia keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa, pyhäajat,
viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen vuorokausi sekä kirkkovuoden rakenne.
Oppilas kertaa sakramenteista kasteen, mirhalla voitelun, katumuksen, ehtoollisen. Oppilas
tutustuu uusiin sakramentteihin: pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu. Lisäksi oppilas perehtyy
hautaukseen ja vainajien muisteluun.
Oppilaan kanssa tutustutaan omaan seurakuntaan, kirkon hallintoon (hiippakunnat ja piispat
alustavasti) sekä luostarien toimintaan: erakot, pyhän Katariinan luostari, Konevitsan luostari sekä
Petsamon ja Lintulan luostarit.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
Opettaja perehdyttää oppilaan kanssa Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen
taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon ja muiden katsomusten
näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee
tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja häntä ohjataan suhtautumaan kriittisesti
löytämäänsä tietoon.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan.
Oppilas perehtyy ortodoksisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen.
Hän perehtyy Aabrahamin perillisiin: islamiin, juutalaisuuteen ja kristittyihin.
Lisäksi oppilas tutustuu luterilaiseen ja katoliseen kirkkoon ja erilaisiin kristillisiin suuntiin.
Oppilaalle tulee tutuksi ortodoksinen perinne maailmassa.
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen
taustaa sekä uskonnottomuutta.
Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin (vierailijat ja
vierailut).
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T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään
asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa
Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu ortodoksiseen ihmiskuvaan pääpiirteittäin. Oppilas perehtyy uskontodialogiin sekä
ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen. Hän tutkii uskonnottomuutta elämänkatsomuksen
muotona.
Oppilaan kanssa pohditaan toisten arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä luonnon ja
elämän kunnioittamista.
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Koulun järjestämissä uskonnollisissa tilaisuuksissa oppilas harjoitelee asianmukaista ja
kunnioittavaa toimintaa ja käytöstä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii
toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti
erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja
paikoissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää Raamattuun perehtymistä. Hän tutustuu Uuden testamentin ajan historiaan ja
psalmeihin. Oppilas oppii käyttämään Raamattua.
Opettaja perehdyttää oppilasta ortoksisen uskonnon suuriin opettajiin, marttyyreihin sekä pyhiin
ihmisiin kuten Pyhä Johannes Krysostomos, Pyhä Basileios Suuri ja Pyhä Minas Egyptiläinen.
Oppilas paneutuu Kolminaisuusoppiin, pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Hän tutustuu
uskontunnustukseen. Opettaja voi käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua
rikastuttamaan opetusta.
Opettaja jatkaa oppilaan perehdyttämistä elämänkaaren ortodoksisiin rituaaleihin sekä niihin
liittyvään moninaiseen tapakulttuuriin.
Oppilaan kanssa käydään läpi ortodoksisia symboleja. Oppilas tutustuu pyhiin esineisiin,
mysteerioihin ja pyhiinvaellukseen.
Oppilaan kanssa perehdytään Raamattuun jumalanpalveluksessa ja jumalanpalveluksen
toimittajiin. Oppilas jatkaa tutustumista liturgiajumalanpalvelukseen, liturgisiin väreihin ja
jumalanpalveluspaikkoihin.
Opettajan ottamia keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa, pyhäajat,
viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen vuorokausi sekä kirkkovuoden rakenne.

Oppilaan kanssa tutustutaan omaan seurakuntaan, kirkon hallintoon (hiippakunnat ja piispat
alustavasti) sekä luostarien toimintaan: erakot, pyhän Katariinan luostari, Konevitsan luostari sekä
Petsamon ja Lintulan luostarit.
Opettaja käyttää virsiä, hengellistä musiikkia ja kuvallista ilmaisua rikastuttamaan opetusta.
Materiaaleina voidaan käyttää muun muassa mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja
blogikirjoituksia.
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Oppilas kertaa sakramenteista kasteen, mirhalla voitelun, katumuksen, ehtoollisen. Oppilas
tutustuu uusiin sakramentteihin: pappeus, avioliitto ja sairaanvoitelu. Lisäksi oppilas perehtyy
hautaukseen ja vainajien muisteluun.

Opettaja perehdyttää oppilaan kanssa Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen
taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon ja muiden katsomusten
näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas hakee
tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä, ja häntä ohjataan suhtautumaan kriittisesti
löytämäänsä tietoon.
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen
uskontokarttaan.
Oppilas perehtyy ortodoksisen kirkon syntyyn, alkuvaiheisiin ja leviämiseen.
Hän perehtyy Aabrahamin perillisiin: islamiin, juutalaisuuteen ja kristittyihin.
Lisäksi oppilas tutustuu luterilaiseen ja katoliseen kirkkoon ja erilaisiin kristillisiin suuntiin.
Oppilaalle tulee tutuksi ortodoksinen perinne maailmassa.
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen
taustaa sekä uskonnottomuutta.
Tarkastelua voidaan kohdistaa lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin (vierailijat ja
vierailut).
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Oppilas
tutustuu ortodoksiseen ihmiskuvaan pääpiirteittäin. Oppilas perehtyy uskontodialogiin sekä
ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen. Hän tutkii uskonnottomuutta elämänkatsomuksen
muotona.
Oppilaan kanssa pohditaan toisten arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä luonnon ja
elämän kunnioittamista.
Oppilas harjoittelee asianmukaista ja kunnioittavaa toimintaa ja käytöstä koulun järjestämissä
uskonnollisissa tilaisuuksissa
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeisiin oppeihin
Oppilas perehtyy lisää Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksiin. Vanhasta testamentista
esimerkiksi Saul, Israelin ensimmäinen kuningas, Daavid kuninkaana, kuningas Salomo ja
sananlaskuja. Oppilas paneutuu myös profeettoihin.
Uudesta testamentista oppilas kertaa opetuslapset, evankeliumit ja evankelista, apostolit ja
marttyyrit.
Oppilas harjoittelee Raamatun itsenäistä käyttöä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,
uskonnon monilukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden
keskeisiä sisältöjä.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta lisää Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksiin. Vanhasta
testamentista käsitellään esimerkiksi Saul, Israelin ensimmäinen kuningas, Daavid kuninkaana,
kuningas Salomo ja sananlaskuja. Oppilas paneutuu myös profeettoihin.
Uudesta testamentista oppilas kertaa opetuslapset, evankeliumit ja evankelista, apostolit ja
marttyyrit.
Opettaja kannustaa oppilasta Raamatun itsenäiseen käyttöön.

Oppilas tarkastelee Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Opetuksessa hyödynnetään Raamattua: esimerkiksi Paavalin kirjeet,
Apostolien teot (srk:n synty ja kehittyminen).
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Oppilas perehtyy Raamatun vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee
kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat,
laulujen sanat yms.). Opettaja ohjaa oppilasta hakemaan tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa
internetistä ja tarkastelemaan sitä kriittisesti.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa
erilaisista lähteistä
Oppilas perehtyy Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja
kulttuurin kanssa sekä tarkastelee kristinuskon, erityisesti ortodoksisen uskonopin, ja muiden
katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat yms.). Oppilas
hakee tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa internetistä. Hän oppii tarkastelemaan eri lähteistä
löytämäänsä tietoa kriittisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon
opiskelussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä
sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset
arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen
näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä
kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja
muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa
uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa
otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen
medioissa kotimaassa ja maailmalla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilasta lisää Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksiin. Vanhasta
testamentista käsitellään esimerkiksi Saul, Israelin ensimmäinen kuningas, Daavid kuninkaana,
kuningas Salomo ja sananlaskuja. Oppilas paneutuu myös profeettoihin.
Uudesta testamentista oppilas kertaa opetuslapset, evankeliumit ja evankelista, apostolit ja
marttyyrit.
Opettaja kannustaa oppilasta Raamatun itsenäiseen käyttöön.
Oppilas perehtyy Raamatun vaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastelee
kristinuskon ja muiden katsomusten näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat,
laulujen sanat yms.). Opettaja ohjaa oppilasta hakemaan tietoja erilaisista lähteistä, muun muassa
internetistä ja tarkastelemaan sitä kriittisesti.
Oppilas tarkastelee Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle
maailmanuskonnoksi. Opetuksessa hyödynnetään Raamattua: esimerkiksi Paavalin kirjeet,
Apostolien teot (srk:n synty ja kehittyminen).
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S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään juutalaisuuteen ja islamin uskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta
ja islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja
oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.
Aineina voi olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys.
Oppilas perehtyy Kymmeneen käskyyn aiempaa tarkemmin ja pohtii ja soveltaa siitä saatavia
elämänohjeita omaan elämäänsä.
Oppilaan kanssa pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Oppilaan kanssa tarkastellaan lähimmäisen rakkautta ja kristillistä rauhankasvatusta.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin. Opettaja kannustaa oppilasta
tarkastelemaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta. Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden
vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
Opetuksessa tarkastellaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon
kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa hyödynnetään Raamattua: Paavalin kirjeet,
Apostolien teot (srk:n synty ja kehittyminen).
Oppilas perehtyy juutalaisuuteen ja islamin uskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia
yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden,
kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden
keskinäiset suhteet.
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Arvioinnin kohde

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään juutalaisuuteen ja islamin uskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta
ja islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja
oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.
Aineina voi olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys.
Oppilas perehtyy Kymmeneen käskyyn aiempaa tarkemmin ja pohtii ja soveltaa siitä saatavia
elämänohjeita omaan elämäänsä.
Oppilaan kanssa pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Oppilaan kanssa tarkastellaan lähimmäisen rakkautta ja kristillistä rauhankasvatusta.
Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin. Opettaja kannustaa oppilasta
tarkastelemaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta. Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
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T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla
vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voi olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys.
Oppilas perehtyy Kymmeneen käskyyn aiempaa tarkemmin ja pohtii ja soveltaa siitä saatavia
elämänohjeita omaan elämäänsä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettinen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon
eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen
sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta
katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin
uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin
piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä
ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään juutalaisuuteen ja islamin uskoon sekä kristinuskoa, juutalaisuutta
ja islamia yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin
S3 Hyvä elämä
Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin
sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia
eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja
myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen
ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja
kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön
elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään
käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja
oikeudenmukaisuuden kysymyksiä.
Aineina voi olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys.
Oppilas perehtyy Kymmeneen käskyyn aiempaa tarkemmin ja pohtii ja soveltaa siitä saatavia
elämänohjeita omaan elämäänsä.

Oppilas perehtyy eri uskontojen yhteisiin eettisiin periaatteisiin. Opettaja kannustaa oppilasta
tarkastelemaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia
vastuuta. Oppilas harjaannuttaa itsetuntemustaan ja elämäntaitojaan.
Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka sekä ihmisarvo.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään, yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Aineina voivat olla esimerkiksi ilo, suru, kateus, itsekkyys ja myönteinen minäkäsitys
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Oppilaan kanssa pohditaan kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.
Oppilaan kanssa tarkastellaan lähimmäisen rakkautta ja kristillistä rauhankasvatusta.

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea
oppilaiden pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä
on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä
ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin
psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi
ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi
ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan
toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla.
Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digitalisoituminen.
Huomioimme koulussamme edustetut katsomukset ja uskonnot luonnollisena osana
koulumme arkea. Pyrimme ohjauksessamme, oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen
ja positiiviseen kohtaamiseen. Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten
onnistumisten ja jokaisen oppilaamme vahvuuksien kautta. Pyrimme luomaan
elämänkatsomustiedon
tunneille
turvallisen
oppimisympäristön,
jossa
oppilaamme
työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme mukaan
oppimisympäristöjemme ja sisältöjemme suunnitteluun. Suunnittelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta.
Jatkamme koulussamme elämänkatsomustietoon tutustumista kuvallisen ilmaisun, laulujen,
leikkien sekä satujen ja tarinoiden avulla. Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus
ovat tärkeässä roolissa. Huomioimme toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden tietoteknisiä
sovelluksia valittaessa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden
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ja edistämme oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia
viestintäkanavia ja välineitä.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailujen avulla. Opetuksessamme annamme
oppilaillemme aikaa ihmettelyyn ja luovuuteen. Työtavoiksi valitsemme eri ikäkausille ja
oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat. Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa
hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu parhaiten. Ohjaamme oppilastamme myös
kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme häntä itseohjautuvuuteen.
Työtapoina voimme käyttää kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa
ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden
yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan
huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.
Tuemme oppilaamme kasvua suvaitsevaiseksi ja toisten näkemyksiä kunnioittavaksi. Lisäksi
ohjaamme oppilastamme kehittämään katsomuksellista yleissivistystä.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset ja
kehitykselliset erot, ja näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Eriyttäminen
tarvittaessa opetustamme ja se perustuu oppilaantuntemukseemme. Selkeät, johdonmukaiset
toimintatapamme helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia
opetusmenetelmiä ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme
opettaa erilaisia oppimistekniikoita. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja omaaloitteisuuteen. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten
tuotosten sijaan. Ohjauksemme lähtökohtana on positiivisuus ja oppilaamme vahvuudet.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6
Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa.
Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta
keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan
huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja
ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja
perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota
tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.

Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin elämänkatsomustiedon tavoitteisiin.
3.luokalla arviointi on sanallista ja 4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista. Arviointimme
on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.
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Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Oppilaamme harjoittelee myös antamaan
vertaisarviointia.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee elämänkatsomustietoa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti,
arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa
oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
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S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
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S1 Kasvaminen hyvään elämään

Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
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Paikallinen tarkennus
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.

Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
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Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
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T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja
kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

maailman

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Paikallinen tarkennus
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen
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Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
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S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
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Paikallinen tarkennus

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomuksellisia kannanottoja

katsomustaan

ja

kuuntelemaan

muiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
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Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
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S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen
perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

S3 Yhteiselämän perusteita

Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
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Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja muut, minä ja luokkatoverini, minä ja juureni, erilaisuus ja
yhdenvertaisuus, minusta pidetään huolta.
Minäkuvan kehittyminen: itsetunnon rakennuspalikoita, tunne-elämän taitojen harjoittelua, oma
paikkani perheessä ja koululuokassa
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.
Tutustutaan erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
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Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hienotunteisuus, tasa-arvo, toisten kunnioittaminen, oikeudet ja
velvollisuudet.
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Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja
kestävään tulevaisuuteen

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa
oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta

Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
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S2 Erilaisia elämäntapoja

Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja luonto: luontokäsityksiä, kierrätys ja jokamiehen oikeudet
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
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S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja luonto: luontokäsityksiä, kierrätys ja jokamiehen oikeudet
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
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yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
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S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja
kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

maailman

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
445

Vuosiluokat 3-6

S3 Yhteiselämän perusteita

Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja luonto: luontokäsityksiä, kierrätys ja jokamiehen oikeudet
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
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Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
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Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja luonto: luontokäsityksiä, kierrätys ja jokamiehen oikeudet
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
S2 Erilaisia elämäntapoja

Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
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Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja luonto: luontokäsityksiä, kierrätys ja jokamiehen oikeudet
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomuksellisia kannanottoja

katsomustaan

ja

kuuntelemaan

muiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
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S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen
perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.
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Arvioinnin kohde

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Kasvaminen hyvään elämään: minä ja luokkatoverini, reilu kaveri, valintoja, vapautta ja vastuuta
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Erilaisia elämäntapoja: kulttuurin lajeja, suomalainen kulttuuri, kulttuurivähemmistöt, kulttuuri
ennen ja nyt, Euroopan ja maailman kulttuuriperintö
Lasten elämää eri puolilla maailmaa.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Yhteiselämän perusteita: hyvä elämä, monenlaista erilaisuutta.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
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Paikallinen tarkennus
Minä ja luonto: luontokäsityksiä, kierrätys ja jokamiehen oikeudet
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Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa
oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
S3 Yhteiselämän perusteita

Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
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Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja säännöt: rauha, demokratia, sopimus, lupaus, oikeus ja velvollisuus
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
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S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja säännöt: rauha, demokratia, sopimus, lupaus, oikeus ja velvollisuus
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
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Paikallinen tarkennus

Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
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S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja
kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

maailman

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja säännöt: rauha, demokratia, sopimus, lupaus, oikeus ja velvollisuus
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S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
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Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
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Paikallinen tarkennus
Minä ja säännöt: rauha, demokratia, sopimus, lupaus, oikeus ja velvollisuus
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
S3 Yhteiselämän perusteita

Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
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Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja säännöt: rauha, demokratia, sopimus, lupaus, oikeus ja velvollisuus
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomuksellisia kannanottoja

katsomustaan

ja

kuuntelemaan

muiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
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S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen
perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Perinteitä, juhlia, tapoja ja symboliikkaa meillä ja maailmalla: tutustutaan erilaisiin juhlapäiviin,
symboleihin, taiteeseen, musiikkiin, populaarikulttuuriin ja käsitteisiin
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
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Paikallinen tarkennus

yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Maailmankuva, kestävä tulevaisuus ja maailmanperintö, tiede ja uskonnot, yksinäisyys, rasismi
ja sorto
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Kultainen sääntö eri uskonnoissa ja katsomuksissa. Toisten auttaminen: erilaiset avustus- ja
ympäristöjärjestöt, valintamme ja vastuumme yhteisön jäseninä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Minä ja säännöt: rauha, demokratia, sopimus, lupaus, oikeus ja velvollisuus

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa
oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
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arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Elämäntaitoja oppimassa: elämäntaidot, tunnetaidot, itsetuntemus, järki ja tunteet, vaikuttamisen
mahdollisuus, haaveet ja unelmat, tulevaisuus

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta
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T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
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Paikallinen tarkennus
Elämäntaitoja oppimassa: elämäntaidot, tunnetaidot, itsetuntemus, järki ja tunteet, vaikuttamisen
mahdollisuus, haaveet ja unelmat, tulevaisuus
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa
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Arvioinnin kohde

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja
kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

maailman

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tietojen ja käsitteiden hallinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Elämäntaitoja oppimassa: elämäntaidot, tunnetaidot, itsetuntemus, järki ja tunteet, vaikuttamisen
mahdollisuus, haaveet ja unelmat, tulevaisuus
T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
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S1 Kasvaminen hyvään elämään

Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Elämäntaitoja oppimassa: elämäntaidot, tunnetaidot, itsetuntemus, järki ja tunteet, vaikuttamisen
mahdollisuus, haaveet ja unelmat, tulevaisuus
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Oppimaan oppimisen taidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Elämäntaitoja oppimassa: elämäntaidot, tunnetaidot, itsetuntemus, järki ja tunteet, vaikuttamisen
mahdollisuus, haaveet ja unelmat, tulevaisuus
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
katsomuksellisia kannanottoja

katsomustaan

ja

kuuntelemaan

muiden

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Paikallinen tarkennus

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
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T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen
perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelua
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
Paikallinen tarkennus
Uskontojen maailma: juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhtäläisyyksiä ja eroja. Tarkastellaan
myös uskonnottomuutta

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
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S3 Yhteiselämän perusteita

Paikallinen tarkennus
Etiikan kulmakivet: arvot, säännöt, normit, oikea ja väärä, yhdenvertaisuus, moraali ja etiikka
koulun arjessa (koulurauhan julistus) ja elämässä. Lapsen oikeuksien julistus
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Elämäntaitoja oppimassa: elämäntaidot, tunnetaidot, itsetuntemus, järki ja tunteet, vaikuttamisen
mahdollisuus, haaveet ja unelmat, tulevaisuus

Historia
Oppiaineen tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta
sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä
koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä,
henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan
näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan
jäseniksi.
Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan
mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä
selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus
auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita
muutoksia eri aikoina.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 4-6
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Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon
luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden
kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan.
Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä
työtapoja.

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja,
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena
on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen
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tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa
erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena
sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailuilla historiallisesti merkittäviin paikkoihin
tai kutsumalla vierailijoita koulullemme. Myös leirikoulumme antavat mahdollisuuden
tutustua
historiallisiin
paikkoihin.
Koulukodeissamme
työskentelevät
ulkomaalaiset
vapaaehtoistyöntekijämme voivat perehdyttää oppilaitamme omien maidensa historian
erityispiirteisiin.
Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa opetuksessamme.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Ohjaamme oppilastamme näkemään menneisyyden merkityksen ja tapahtumat nykyisyyden
taustalla. Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman
havainnointiin ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen ottaen huomioon oppilaamme iän.
Huomioimme toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden tietoteknisiä sovelluksia valittaessa.
Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden ja edistämme
oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja
välineitä.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivan työtavan.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppilaamme
oppiminen onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opetuksessamme kiireettömyyteen ja
sitä rakennetaan oppilaittemme onnistumisten ja vahvuuksien kautta. Ohjaamme oppilaitamme
kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen. Voimme käyttää työtapoina
kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista
oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia
työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6
Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään
tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti
että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
historian
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena ja tuemme oppilaidemme kasvua erilaisuutta kunnioittaviksi, vastuullisiksi
yksilöiksi. Ohjaamme oppilaitamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme heitä tulkitsemaan,
vertailemaan ja soveltamaan hankittua tietoa.

Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset ja
kehitykselliset erot, ja näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme
opettaa erilaisia oppimistekniikoita. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja
oma-aloitteisuuteen. Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme
oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Eriyttäminen
perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme lähtökohtana on positiivisuus ja oppilaamme
vahvuudet. Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.
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Voimme käyttää ohjauksen apuna erilaisia oppimisen prosesseja ja kokemuksia, esimerkiksi
oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja
tukea oppilastamme muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tuemme
lisäksi oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä pidämme yllä oppimistyön ja tekemisen
iloa.

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6
Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella
pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia
tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat
sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen
sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun
kehittymiseen.
Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen,
toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön,
aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen
ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin historian oppiaineen tavoitteisiin.
4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja
otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee historiaa yksilöllistetyn
oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin perustuen.
Opettajamme määritellessä oppilaan osaamisen tasoa 6.vuosiluokan lukuvuositodistusta
varten, hän käyttää historian valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilaamme opintojen
edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella
ankkuroituminen kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden
sekä historian merkityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja
tulevaisuudessa.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Vuosiluokat 3-6

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana
oppiaineena
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Esihistoriallinen aika: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja muutosten vaikutukset
ihmisten elämään. Maanviljely - ja metsästyskulttuuri- kivi-,pronssi- ja rautakausi Suomessa ja
maailmassa. Tutustutaan lähiseudun esihistoriaan, arkeologiset löydöt, maanpinnan kohoaminen,
sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Historian opiskelu on hyvä aloittaa perehtymällä historian tiedon luonteeseen oppilaan suvun
tai lähiyhteisön menneisyyden avulla. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman
perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Tutustutaan erilaisiin
historian lähteisiin ja niiden luotettavuuteen ja tulkinnallisuuteen. Tutustutaan erilaisiin tapoihin
jakaa aikaa. Koko historian opetuksen aikana on hyvä painottaa asioiden kausaalisuutta, syyseuraus-suhdetta.
T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.
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Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä
käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.
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ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille
ja ilmiöille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä
ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä
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Vuosiluokat 3-6

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
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Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.
Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.
Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu esihistorialliseen aikaan: ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset ja
muutosten vaikutukset ihmisten elämään.

Sivilisaation synty: esim. Egypti ja Kaksoisvirran maa.
Maanviljely ja metsästyskulttuuri: kivi, pronssi- ja rautakausi Suomessa ja maailmassa
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Vuosiluokat 3-6

Tutustutaan paikalliseen esihistoriaan esim. asuinpaikat, arkeologiset löydöt.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana
oppiaineena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuurit: demokratian synty, antiikin perintö: tieteet ja taiteet sekä
antiikin heijastuminen nykypäivää. Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

478

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuurit, demokratian synty ja antiikin perintö: tieteet ja taiteet. Antiikin
heijastuminen nykypäivään. Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.

Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
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Vuosiluokat 3-6

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Keskiaikainen maailmankuva, uskontojen vaikutus ihmisten elämään ja tapahtumiin
esim.ristiretket ja niiden vaikutukset. Eriarvoinen sääty-yhteiskunta, idän ja lännen kulttuurien
erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset eri ihmisryhmiin. Suomen siirtyminen historialliseen
aikaan. Suomen liittäminen osaksi Ruotsia, tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla
paikkakunnalla.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä
käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
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S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika

Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
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Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.

Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä
ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 3-6

Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
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Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla

Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tulkintojen selittäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla
T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuureihin. Demokratian synty, antiikin perintö:
tieteet ja taiteet, antiikin heijastuminen nykypäivään.
Tutustutaan siihen, miten Pohjolassa elettiin antiikin aikaan.
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Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.

S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja auttaa oppilasta hahmottamaan keskiaikaiseen maailmankuvaan: uskontojen vaikutus
ihmisten elämään ja tapahtumiin esim. ristiretket ja niiden vaikutukset.
Eriarvoinen sääty-yhteiskunta: idän ja lännen kulttuurien erot ja yhtäläisyydet ja näiden vaikutukset
eri ihmisryhmiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Suomen liittäminen osaksi Ruotsia.
Tutustutaan keskiaikaisiin historian tapahtumiin omalla paikkakunnalla

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana
oppiaineena
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Kehitys Suomessa
1600-1700- luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä
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Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
486

S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
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Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
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Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
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Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä
käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Paikallinen tarkennus
Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin tutustuminen, kulttuurien kohtaaminen ja kohtaamisen
seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka. Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa:
individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat, uskonpuhdistajat, hallitsijat ja tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim.valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous. Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.

Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Yhteiskunnan kehitys
Suomessa 1600-1700- luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla, paikallishistoria.
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille
ja ilmiöille

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
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Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai
tarkastelutapojen myötä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.

Vuosiluokat 3-6

Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.
T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

Paikallinen tarkennus
Tutustutaan elämään suurvallassa eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta.
Kehitys Suomessa 1600-1700-luvuilla esim. Pietari Brahen uudistukset, Isoviha, suurvallan nousu
ja tuho.
Huomioidaan aikakauden vaikutukset omalla paikkakunnalla
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Opettaja johdattaa oppilaan tutustumaan Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin, kulttuurien
kohtaamiseen ja kohtaamisen seuraukset esim. Kiina, Amerikka, Intia ja Afrikka
Muutokset ihmisten ajatusmaailmassa: individualismin nousu esim. renessanssitaiteilijat,
uskonpuhdistajat, hallitsijat, tiedemiehet.
Tasa-arvon ja vapauden nousu, esim. valistusfilosofit, Yhdysvaltojen itsenäistyminen ja Ranskan
suuri vallankumous.
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Paikallinen tarkennus

S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
Paikallinen tarkennus
Suomen historia uuden ajan alussa esim. Kustaa Vaasa ja Mikael Agricola.

Kuvataide
Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja
harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin
oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden
ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa
kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja
käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tietoja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.

Vuosiluokat 3-6

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia
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taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen
ja temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri
tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti,
vastuullisesti ja turvallisesti.
Huomioimme kuvataideopetuksessamme oman koulumme ja lähialueen arkkitehtuurin ja
lähiluonnon merkityksen oppilaittemme havaintojen harjaannuttamisessa kuvataiteen keinoin.
Koulumme tiloissa ja lähiympäristössä on esillä sekä aitoja taideteoksia että oppilaittemme
omia tuotoksia rikastamassa koulumme visuaalista ympäristöä. Oppiainerajat ylittävät projektit
ja yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa monipuolistavat työtapojamme ja
oppimisympäristöjämme.
Kuvataiteemme opiskeluun sisältyy mahdollisesti opintoretkiä ja vierailukäyntejä esimerkiksi
taidemuseossa ja gallerioissa sekä lähialueen tapahtumissa. Hyödynnämme erilaisia
oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Mahdollistamme kuvataideopetuksessamme oppilaamme kuvallisen ilmaisun monipuolisin
menetelmin ja työtavoin. Painotamme opetuksessamme oppilaallemme hänen oman
ilmaisunsa, mielikuvituksensa ja luovuutensa merkitystä arvokkaana tavoitteena. Huomioimme
opetuksessamme myös kuvataiteen terapeuttisen merkityksen. Kannustava ilmapiiri ja
positiivinen palaute rohkaisevat oppilastamme. Edellytys käytännön työssä onnistumiselle on
lämmin ja rohkaiseva, erehdyksistäkin oppiva välittämisen työskentelyilmapiiri.
Oppimistilanteittemme tulee tukea oppilaidemme mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja
vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteenamme on, että opetuksessamme
oppilaan oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten oppilaiden
kanssa kehittävät hänen ymmärrystään kuvataiteen prosesseista ja tukevat hänen kuvallisen
ajattelunsa kehittymistä ja taiteellista oppimistaan.
Työskentelyn aiheemme kumpuavat oppilaamme kokemusmaailman ja kuvakulttuurin pohjalta.
Hyödynnämme teosten aihepiirien valinnassa oppilaittemme omia mielenkiinnonkohteita.
Käytämme oppitunneillamme monipuolisia kuvantuottamisen menetelmiä, joiden tavoitteena on
vahvistaa ja syventää oppilaamme visuaalista ajattelua ja oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6

Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
kuvataiteen
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Voimme käyttää ohjauksemme apuna erilaisia oppimisen prosesseja
ja kokemuksia oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Tärkeintä ohjauksessamme
on kannustaa ja tukea oppilasta muodostamaan realistista käsitystä hänen omien tietojensa,
taitojensa ja itseohjautuvuutensa kehittymisestä sekä ennen kaikkea pitää yllä oppimisen ja
tekemisen iloa. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja
näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme
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Vuosiluokat 3-6

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia.

helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä
ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia
oppimistekniikoita. Ohjaamme oppilastamme löytämään itselleen parhaiten sopivan työtavan,
mikä lisää oppilaamme motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Monipuoliset aiheet
tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa
taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen.
Ohjauksemme lähtökohtana on positiivisuus ja oppilaamme vahvuudet. Tarjoamme
opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa,
ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen,
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien
ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu
kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen
kehittämisessä.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin historian oppiaineen tavoitteisiin.
4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja
otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee kuvataidetta
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Vuosiluokat 3-6

Opettajamme määritellessä oppilaan osaamisen tasoa 6.vuosiluokan lukuvuositodistusta varten,
hän käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilaamme opinnoissa edistymisen
kannalta on keskeistä havainnoida hänen edistymistään kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen
ja tulkitsemiseen liittyvissä taidoissa.
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Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan
harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

ja

ajatuksistaan

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

Vuosiluokat 3-6

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus

Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
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Vuosiluokat 3-6

Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.

Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun
keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan
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Arvioinnin kohde

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
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S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä
muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.

Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
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Vuosiluokat 3-6

Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään
kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).

Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.

505

Vuosiluokat 3-6

Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä
pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
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Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).

Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
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Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.

Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen,
tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden
vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
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Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
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Arvioinnin kohde

lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

merkitystä

oppilaiden

Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
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S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
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Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa
kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
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Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.

kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.
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T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
(esim. veistos, sarjakuva, maalaus) tuotos sovitusta aiheesta, ilmiöstä tai teemasta.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa oman kuvallisen tuottamisen esittämistä muille
oppilaille.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan visuaalista maailmaa oman arjen esim. harrastusten
näkökulmasta (mm. tehdään piirtämällä kuvallisia muistiinpanoja tai otetaan kuvia itsestä,
kavereista, eläimistä, kodista)
Opettaja opettaa oppilasta kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan omista ja toisten tekemistä kuvista.
Lisäksi opettajan ohjaajaa oppilaita perustelemaan omia näkemyksiä ja arvostamaan toisten
käsityksiä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee työskentelyä eri piirtimillä erilaisille papereille.
Opettaja ohjaa oppilasta huomioimaan kolmiulotteisuus ja eri materiaalien yhdistäminen
rakentelussa ja muotoilussa (esim.paperimassa, kierrätysmateriaalit).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tvt-välineiden käyttöä kuvaamisessa ja kuvan
tuottamisessa.
Oppilas tutustuu prosessin omaiseen työskentelyyn (esim. luonnosvihko, luonnostelu, suunnittelu,
esittäminen, arviointi). Opettaja opettaa oppilasta sietämään keskeneräisyyttä ja prosessin
muutosta kesken työskentelyn.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
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S3 Taiteen maailmat:

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan värien, muotojen ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella sosiaalisen median kuvamaailmaan ja tutkii
kuvankäsittelyllä muokattuja kuvia.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan erilaisista kuvista tiettyyn teemaan liittyen (esim. miten
kotikunta kuvataan eri yhteyksissä).
Oppilas tutustuu kirjojen kuvituksiin.
Oppilasta ohjataan havainnoimaan lähiympäristön arkkitehtuuria, muotoilua ja graafista
suunnittelua. Opettaja opettaa oppilaalle erilaisia kuvantarkastelu tapoja.
Oppilas harjoittelee oman työn signeerausta ja kehystämistä.
Oppilas tutustuu pohjoismaiden alkuperäiskansojen kuvanilmaisutapoihin ja kokeilee niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja materiaaleja.
Oppilas tutustuu ja kokeilee kierrätysmateriaalien käyttöä ympäristötaiteen rakentamisessa.
Oppilasta ohjataan käyttämään luokassa, koulussa tai kotona esiintyvää monikulttuurisuutta
kuvailmaisun lähtökohtana.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
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kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan
harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

ja

ajatuksistaan

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen

Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
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Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
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lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
517

Vuosiluokat 3-6

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
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T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun
keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
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Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.

lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä
muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).

Vuosiluokat 3-6

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään
kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
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lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä
pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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Vuosiluokat 3-6

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen,
tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden
vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
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Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.

lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).

Vuosiluokat 3-6

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa
kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
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Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
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lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden toteuttaa erilaisten kuvallisten tuottamistapojen avulla
omavalintaiseen teemaan liittyvät tuotokset (esim. maalaus ja piirustus tai maalaus ja sarjakuva
samasta aiheesta).

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään omia kuvia työskentelyn lähtökohtina.
Oppilasta ohjataan sanoittamaan mitä tunteita eri kuvat herättävät.
Oppilas harjoittelee kuvan ja tekstin yhdistämistä.
Oppilasta ohjataan kertomaan mitä näen, koen sekä tunnen ja miksi.
Opettaja rohkaisee ja auttaa oppilasta pohtimaan ja perustelemaan, miksi pidän tai en pidä jostain
teoksesta.
Opettajan ohjaa oppilasta huomioimaan sommittelussa etualan, taka-alan ja horisontin.
Oppilas tutustuu kohopainon käyttöön grafiikassa.
Oppilas harjaannuttaa taitojaan tvt-välineiden käyttämiseen
tuottamisessa. Oppilasta ohjataan huolehtimaan välinehuollosta.

kuvaamisessa

ja

kuvan

Oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ryhmätöissä ja hyödyntämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta tekemään pidempikestoisia projekteja/töitä.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan muotojen, värien ja sommittelun merkitystä kuvassa.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen esille tuomista sekä kuvallisen vaikuttamisen keinoja oman
tekemisen kautta (esim. pilapiirros, oma mainos).
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia viestin välineenä: kirjojen kuvitus, lehtikuvat, tv
jne. Oppilasta ohjataan myös pohtimaan kuvien viestien välisiä eroja.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kuvia ja esineitä näkökulmasta ennen ja nyt.
Oppilas tutustuu lähialueen museoon opettajan ohjauksessa.
Oppilas tutustuu oman maakunnan taiteeseen ja taidehistoriaan.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan lasten arjessa esiintyviin asioihin ja niihin liittyvistä
arvoista (esim. lelut, vaatteet ja lastenohjelmat).
Oppilas harjoittelee kierrätysmateriaaleista rakentamista.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähiympäristön ympäristötaiteeseen
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Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.

Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
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Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan
harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

ja

ajatuksistaan

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
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Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
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Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).

Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
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Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
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Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun
keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

S1 Omat kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
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S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
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Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä
muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään
kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
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lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

merkitystä

oppilaiden

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
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S3 Taiteen maailmat:

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä
pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
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Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen,
tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden
vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)

Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.

Vuosiluokat 3-6

Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
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S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.

Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
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Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.

Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).

Vuosiluokat 3-6

Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
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T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa
kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.

545

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus

Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.
Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

S1 Omat kuvakulttuurit

Vuosiluokat 3-6

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan havainnoimaan monipuolisesti ympäristöä ja sen kuvia.
Opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä.
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Opettaja rohkaisee oppilasta keskustelemaan ympäristöön, taiteeseen ja muuhun visuaaliseen
kulttuuriin liittyvistä havainnoista.
Opettaja opettaa oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja valintoja.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia havaintoja ja ajatuksia käyttäen kuvien rinnalla myös muita
tiedon tuottamisen tapoja.
Opettaja ohjaa oppilasta ymmärtämään muotoja valon ja varjon avulla.
Oppilas harjoittelee värien symboliikkaa. Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden käyttää tvtvälineitä kuvaamiseen, kuvan tuottamiseen ja esittämiseen.
Opettaja ohjaa oppilasta sisäistämään välinehuollon merkityksen ja vastuun yhteisistä tiloista ja
välineistä
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä
omien tavoitteiden asetantaa.
Oppilasta ohjataan löytämään omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä.
Oppilas harjoittelee opettajan avustuksella pidempi kestoisten projektien tekemistä muiden
oppilaiden kanssa.
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisia vaikuttamisen keinoja omien mielipiteiden
ilmaisussa.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa valokuvauksen kuvakokoihin, kuvakulmiin, rajaukseen ja
kuvan käsittelyyn tietokoneohjelmalla
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. asiayhteys, sisältö, muoto)

Oppilas tutustuu Suomalaiseen taiteeseen ja taidehistoriaan (esim. Hugo Simberg, Tove Jansson,
Tapio Wirkkala).
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan
näkökulmista.
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa nykytaiteeseen Suomessa ja Euroopassa.

Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen (esim. Egyptin taide) ja käyttää niitä
virikkeenä omiin tuotoksiin.
Opettaja ohjaa oppilasta keskustelemaan nuorten arjesta ja omista arvoista.
Opettaja auttaa oppilasta vertailemaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa (esim. Hayao Miyzaki Henkien kätkemä ja Walt Disney Mickey Mouse)

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.

Vuosiluokat 3-6

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
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Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan
harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

ja

ajatuksistaan

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
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S1 Omat kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
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Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon
tuottamisen tapoja käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
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Paikallinen tarkennus

Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun
keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

S1 Omat kuvakulttuurit
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S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
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Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.

Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
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Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä
muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
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Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
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lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään
kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)

Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
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Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
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T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä
pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
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S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.

Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen,
tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden
vaikutusta kuviin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa
kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
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Arvioinnin kohde

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
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Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
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Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa
kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
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Paikallinen tarkennus

Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.
Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan
Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

S1 Omat kuvakulttuurit
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S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan ilmaisemaan omia ajatuksia ja havaintoja hyödyntämällä kuvien lisäksi muita
tiedon tuottamisen tapoja (kuva, ääni, liike)
Opettaja ohjaa oppilasta värisommitelmien tekemisessä eri väriyhdistelmin (esim. kontrasti,
tasapaino, jännite).
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Oppilasta opetetaan soveltamaan omia tietoja ja taitoja tutkimalla ympäristön kuvakulttuuria.
Opettaja ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita realistisesti.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yksin ja ryhmässä.
Opettaja rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia arvojaan kuvallisin keinoin.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa yhteisöllisiin taidemuotoihin.
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan monipuolisesti omaa ympäristöä ja siellä olevia kuvia.
Oppilasta ohjataan keskustelemaan taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
liittyvistä havainnoista (esim. tasa-arvonäkökulma).
Opettaja rohkaisee oppilasta perustelemaan omia ajatuksia ja käyttämään kuvataiteen käsitteitä
kielellisessä ilmaisussa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella videokuvaukseen: tarinasta kuvaksi, kuvakäsikirjoitus, elokuvaanalyysi.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan erilaisia kuvia (esim. sisältö, muoto, asiayhteys).
Oppilas tutustuu opettajan avustuksella maailman taiteeseen (esim. eri kulttuurit, ihmisen
kuvaaminen taiteessa ei kulttuureissa).
Oppilasta opetetaan tulkitsemaan kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.
Oppilas tutustuu eri aikakausien ja kulttuurien taiteeseen esim. renessanssi, viikinkiaika.

Opettaja ohjaa oppilasta vertaamaan eri aikakausien taiteilijoiden teosten aiheita ja visuaalista
maailmaa.
Oppilasta ohjataan käyttämään kierrätysmateriaaleja ja arjen esineitä teoksissaan.
Oppilas tutustuu nuorisokulttuuriin ja viihteen maailmaan taiteen näkökulmasta
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Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia kuvailmaisutapoja omissa kuvissaan

Käsityö
Oppiaineen tehtävä
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen
käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien
oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä
työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään
valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään
niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen
näkökulmista.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat
käsityön oppimista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä
tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa
mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten
kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena.
Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.
Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja
kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan
koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja
verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.
Havainnoimme ja hyödynnämme käsitöiden suunnittelussa ja valmistuksessa oman koulumme
ja lähialueemme arkielämää, luontoa, rakennettua- ja esineympäristöä. Koulumme tiloissa ja
564

lähiympäristössä on esillä käsityöläisten tekemiä taideteoksia ja oppilaittemme omia tuotoksia
rikastamassa koulumme visuaalista ympäristöä.
Käsityökursseihimme sisältyy mahdollisuuksien mukaan opintoretkiä ja vierailukäyntejä
esimerkiksi museoissa ja lähialueen tapahtumissa. Opintokäyntien ja näyttelyiden tavoitteena
on innostaa oppilastamme tekemään käsitöitä ja oppia arvostamaan toisten käsityötaitoja.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Koulukodissamme työskentelevät ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijämme voivat perehdyttää
oppilaitamme omien maidensa käsityöperinteisiin.
Käytämme opetuksessamme teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Mahdollistamme
käsityöopetuksessamme oppilaamme käsityön ilmaisua monipuolisin menetelmin ja työtavoin.
Painotamme opetuksemme tavoitteena oppilaamme oman ilmaisun merkitystä. Kiinnitämme
huomiota asianmukaisiin, monipuolisiin ja turvallisiin työtiloihin, koneisiin, laitteisiin ja
materiaaleihin sekä niiden turvalliseen käyttämiseen. Käytämme teknologiaa tukemaan
oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä sen tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Hyödynnämme
teknologiaa mm. oppilaamme oman ilmaisun ja suunnittelun tukena. Hyödynnämme käsitöissä
mobiililaitteita ja oppilaamme tutustuvat sen avulla kolmiulotteisten piirrosten ja mallien
tekemiseen.
Tuemme toiminnallista oppimista tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten
asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöopetuksessamme
työskentelyn aiheet kumpuavat oppilaamme kokemusmaailman ja kuvakulttuurin pohjalta.
Hyödynnämme teosten aihepiirien valinnassa oppilaamme omia mielenkiinnonkohteita.
Käytämme oppitunneillamme monipuolisia menetelmiä, jotka vahvistavat ja syventävät
oppilaamme ajattelua ja oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset
ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi
käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan
kehittämään käsityöllisiä taitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan
nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta
luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja
tuelle varataan riittävästi aikaa.
Huomioimme oppilaamme erilaiset edellytykset ja kiinnostuksen kohteet osana käsityömme
opetusta. Teemme mahdollisuuksien mukaan käsityön opetuksessamme eriytettyjä ratkaisuja
esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa.
Varaamme riittävästi aikaa oppilaamme tarvitsemalle ja saamalle ohjaukselle ja tuelle. Tuemme
oppilaamme positiivista mielikuvaa ja hänen yksilöllisiä ratkaisuitansa käsitöistä, vahvistamme
uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko
käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen
antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen
laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen
rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä.
Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan
kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä
itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin
oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn
arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.
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Vuosiluokat 3-6

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja
tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin käsityön oppiaineen tavoitteisiin.
3.luokalla arviointi on sanallista, mutta 4.luokasta eteenpäin lukuvuosiarviointi on numeerista.
Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun
osaamisen. Oppilaan kanssa käytävä keskustelu toimii välittömänä palautekanavana ja
yhteissuunnittelun perustana.
Oppilaamme tekee myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Oppilaamme harjoittelee ja
oppii itse arvioimaan edistymistään yksilöllisten oppimistavoitteiden kautta. Opettajamme
seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaan opiskelua ja keskustelee oppilaan kanssa tämän
edistymisestä. Dokumentoimme käsityöprosessit, jolloin voimme oppilaamme kanssa palauttaa
lopuksi mieleen työn eri vaiheet ja syventää hänen oppimistaan sekä ohjata häntä kehittämään
omaa käsityöprosessiaan. Oppimisen arvioinnissa dokumentointi toimii arviointimme välineenä.
Ryhmän työskentely on osa arviointia, jolloin huomioimme arvioinnissa sekä oppilaamme omaa
työskentelyä että suhtautumista toisten töihin.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee käsitöitä yksilöllistetyn
oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin perustuen.
Opettajamme määritellessä oppilaan osaamisen tasoa 6.vuosiluokan lukuvuositodistusta varten,
hän käyttää käsityön valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan
ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 3-6

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
566

Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii noudattamaan käsityötilojen sääntöjä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityöprosessin eri vaiheisiin yhteisten töiden avulla.
Oppilas tutustuu yleisimpiin materiaaleihin.
Oppilas oppii yleisimpien työvälineiden nimeämisen ja oikean käytön.
Oppilas oppii käyttämään mittayksiköitä työskentelyssä.
Oppilas oppii huomioimaan työturvallisuuden eri työvaiheissa.
Oppilas oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu tavallisimpiin käsityökoneisiin ja harjoittelee niiden oikeaa käyttöä.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu oikeaan työjärjestykseen.
Oppilas oppii perustekniikoita.

S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
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Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu eri työvaiheissa käytettäviin yleisimpiin työvälineisiin ja – aineisiin.

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan esteettisiä ominaisuuksia käsitöissä.
Oppilasta tuetaan luovien ratkaisujen tekemiseen.
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tunnistaa oman ja toisen tuotoksen ainutlaatuisuuden.
Oppilas oppii valmiiden töiden dokumentointia.
Oppilas harjoittelee itsearviointia yksin ja ryhmässä.
Oppilasta ohjataan huomaamaan ja kunnioittamaan käsitöitä ympäristössä
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen
dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii noudattamaan käsityötilojen sääntöjä.
S2 Suunnittelu

Vuosiluokat 3-6

Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityöprosessin eri vaiheisiin yhteisten töiden avulla.
Oppilas tutustuu yleisimpiin materiaaleihin.
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Oppilas oppii yleisimpien työvälineiden nimeämisen ja oikean käytön.
Oppilas oppii käyttämään mittayksiköitä työskentelyssä.
Oppilas oppii huomioimaan työturvallisuuden eri työvaiheissa.
Oppilas oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu tavallisimpiin käsityökoneisiin ja harjoittelee niiden oikeaa käyttöä.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu oikeaan työjärjestykseen.
Oppilas oppii perustekniikoita.
Oppilas tutustuu eri työvaiheissa käytettäviin yleisimpiin työvälineisiin ja – aineisiin.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan esteettisiä ominaisuuksia käsitöissä.
Oppilasta tuetaan luovien ratkaisujen tekemiseen.

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tunnistaa oman ja toisen tuotoksen ainutlaatuisuuden.
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S6 Dokumentointi ja arviointi

Oppilas oppii valmiiden töiden dokumentointia.
Oppilas harjoittelee itsearviointia yksin ja ryhmässä.
Oppilasta ohjataan huomaamaan ja kunnioittamaan käsitöitä ympäristössä
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai
-teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii noudattamaan käsityötilojen sääntöjä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityöprosessin eri vaiheisiin yhteisten töiden avulla.
Oppilas tutustuu yleisimpiin materiaaleihin.
Oppilas oppii yleisimpien työvälineiden nimeämisen ja oikean käytön.
Oppilas oppii käyttämään mittayksiköitä työskentelyssä.
Oppilas oppii huomioimaan työturvallisuuden eri työvaiheissa.
Oppilas oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä.

Vuosiluokat 3-6

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu tavallisimpiin käsityökoneisiin ja harjoittelee niiden oikeaa käyttöä.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu oikeaan työjärjestykseen.
Oppilas oppii perustekniikoita.
Oppilas tutustuu eri työvaiheissa käytettäviin yleisimpiin työvälineisiin ja – aineisiin.
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja
ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu tavallisimpiin käsityökoneisiin ja harjoittelee niiden oikeaa käyttöä.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.

Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan esteettisiä ominaisuuksia käsitöissä.
Oppilasta tuetaan luovien ratkaisujen tekemiseen.
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Paikallinen tarkennus

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii noudattamaan käsityötilojen sääntöjä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityöprosessin eri vaiheisiin yhteisten töiden avulla.
Oppilas tutustuu yleisimpiin materiaaleihin.
Oppilas oppii yleisimpien työvälineiden nimeämisen ja oikean käytön.
Oppilas oppii käyttämään mittayksiköitä työskentelyssä.
Oppilas oppii huomioimaan työturvallisuuden eri työvaiheissa.
Oppilas oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä.
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S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu tavallisimpiin käsityökoneisiin ja harjoittelee niiden oikeaa käyttöä.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu oikeaan työjärjestykseen.
Oppilas oppii perustekniikoita.
Oppilas tutustuu eri työvaiheissa käytettäviin yleisimpiin työvälineisiin ja – aineisiin.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan esteettisiä ominaisuuksia käsitöissä.
Oppilasta tuetaan luovien ratkaisujen tekemiseen.
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa
ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus

Oppilas oppii valmiiden töiden dokumentointia.
Oppilas harjoittelee itsearviointia yksin ja ryhmässä.
Oppilasta ohjataan huomaamaan ja kunnioittamaan käsitöitä ympäristössä
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Oppilas tunnistaa oman ja toisen tuotoksen ainutlaatuisuuden.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii noudattamaan käsityötilojen sääntöjä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityöprosessin eri vaiheisiin yhteisten töiden avulla.
Oppilas tutustuu yleisimpiin materiaaleihin.
Oppilas oppii yleisimpien työvälineiden nimeämisen ja oikean käytön.
Oppilas oppii käyttämään mittayksiköitä työskentelyssä.
Oppilas oppii huomioimaan työturvallisuuden eri työvaiheissa.
Oppilas oppii huolehtimaan työympäristön siisteydestä.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu tavallisimpiin käsityökoneisiin ja harjoittelee niiden oikeaa käyttöä.
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S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan esteettisiä ominaisuuksia käsitöissä.
Oppilasta tuetaan luovien ratkaisujen tekemiseen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan
ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu
ominaisuuksiin.

lisää

käsityössä

käytettäviin

yleisimpiin

materiaaleihin

sekä

niiden

Oppilas tunnistaa eri materiaaleja.
Oppilas opettelee hyödyntämään monimateriaalisuutta.
Oppilas tutustuu eri materiaalien työstämistapoihin.
Oppilas hyödyntää kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan käsitöissä

Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee valitsemaan sopivia työvälineitä eri materiaaleille eri työvaiheissa.
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S4 Tekeminen

Opettaja opastaa oppilasta materiaalitarkoituksenmukaiseen materiaalin käyttöön.

ja

kuluttajatietouteen,

oppilasta

ohjataan

Oppilas harjoittelee yleisimpien työvälineiden ja – koneiden sujuvaa käyttöä.
Oppilas tutustuu myös harvemmin käytettyihin työvälineisiin.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu viimeistellyn lopputuloksen kriteereihin.
Oppilas tutustuu käsityöprosessin pitkäjänteisyyteen ja innovatiivisuuteen.
Oppilas oppii arvostamaan valmista tuotosta ja kokemaan mielihyvää käsityössä.
Oppilas perehtyy laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin.
Oppilas oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas dokumentoi tuotoksia myös digitaalisesti.
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen
dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Vuosiluokat 3-6

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu
ominaisuuksiin.

lisää

käsityössä

käytettäviin

yleisimpiin

materiaaleihin

sekä

niiden

Oppilas tunnistaa eri materiaaleja.
Oppilas opettelee hyödyntämään monimateriaalisuutta.
Oppilas tutustuu eri materiaalien työstämistapoihin.
Oppilas hyödyntää kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan käsitöissä
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee valitsemaan sopivia työvälineitä eri materiaaleille eri työvaiheissa.
Opettaja opastaa oppilasta materiaalitarkoituksenmukaiseen materiaalin käyttöön.

ja

kuluttajatietouteen,

oppilasta

ohjataan

Oppilas harjoittelee yleisimpien työvälineiden ja – koneiden sujuvaa käyttöä.
Oppilas tutustuu myös harvemmin käytettyihin työvälineisiin.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu viimeistellyn lopputuloksen kriteereihin.
Oppilas tutustuu käsityöprosessin pitkäjänteisyyteen ja innovatiivisuuteen.
Oppilas oppii arvostamaan valmista tuotosta ja kokemaan mielihyvää käsityössä.
Oppilas perehtyy laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin.
Oppilas oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
S6 Dokumentointi ja arviointi

Paikallinen tarkennus
Oppilas dokumentoi tuotoksia myös digitaalisesti.
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Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai
-teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tuotteen valmistaminen

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu
ominaisuuksiin.

lisää

käsityössä

käytettäviin

yleisimpiin

materiaaleihin

sekä

niiden

Oppilas tunnistaa eri materiaaleja.
Oppilas opettelee hyödyntämään monimateriaalisuutta.
Oppilas tutustuu eri materiaalien työstämistapoihin.
Oppilas hyödyntää kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan käsitöissä
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee valitsemaan sopivia työvälineitä eri materiaaleille eri työvaiheissa.
Opettaja opastaa oppilasta materiaalitarkoituksenmukaiseen materiaalin käyttöön.

ja

kuluttajatietouteen,

oppilasta

ohjataan

Oppilas harjoittelee yleisimpien työvälineiden ja – koneiden sujuvaa käyttöä.
Oppilas tutustuu myös harvemmin käytettyihin työvälineisiin.
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T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja
ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu
ominaisuuksiin.

lisää

käsityössä

käytettäviin

yleisimpiin

materiaaleihin

sekä

niiden

Oppilas tunnistaa eri materiaaleja.
Oppilas opettelee hyödyntämään monimateriaalisuutta.
Oppilas tutustuu eri materiaalien työstämistapoihin.
Oppilas hyödyntää kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan käsitöissä
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu viimeistellyn lopputuloksen kriteereihin.
Oppilas tutustuu käsityöprosessin pitkäjänteisyyteen ja innovatiivisuuteen.
Oppilas oppii arvostamaan valmista tuotosta ja kokemaan mielihyvää käsityössä.
Oppilas perehtyy laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin.
Oppilas oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentelytaidot

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu
ominaisuuksiin.

lisää

käsityössä

käytettäviin

yleisimpiin

materiaaleihin

sekä

niiden

Oppilas tunnistaa eri materiaaleja.
Oppilas opettelee hyödyntämään monimateriaalisuutta.
Oppilas tutustuu eri materiaalien työstämistapoihin.
Oppilas hyödyntää kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan käsitöissä
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee valitsemaan sopivia työvälineitä eri materiaaleille eri työvaiheissa.
Opettaja opastaa oppilasta materiaalitarkoituksenmukaiseen materiaalin käyttöön.

ja

kuluttajatietouteen,

oppilasta

ohjataan

Oppilas harjoittelee yleisimpien työvälineiden ja – koneiden sujuvaa käyttöä.
Oppilas tutustuu myös harvemmin käytettyihin työvälineisiin.
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S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu viimeistellyn lopputuloksen kriteereihin.
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Oppilas tutustuu käsityöprosessin pitkäjänteisyyteen ja innovatiivisuuteen.
Oppilas oppii arvostamaan valmista tuotosta ja kokemaan mielihyvää käsityössä.
Oppilas perehtyy laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin.
Oppilas oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa,
valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas dokumentoi tuotoksia myös digitaalisesti.
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa
ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas dokumentoi tuotoksia myös digitaalisesti.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan
ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kokeilee opettajan ohjauksen mukaan eri materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntää niitä
monipuolisesti.
Oppilas oppii tarkoituksenmukaisen materiaalin valintaa.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.

S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tekemään suunnitelman ja sen pohjalta valmistamaan tuotoksen.
Oppilas tutustuu valmiiseen tuotteeseen ja ohjatusti pohtii tuotteen avulla, miten tuote on
valmistettu.
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S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.

582

S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin
muokkaustyövälineisiin.

oppimisalustoihin,

piirto-ohjelmiin

ja

digitaalisten

kuvien

Oppilas käyttää sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityön kulttuuriperintöön.
Oppilas tutustuu kierrätykseen osana käsityötäkulttuuria.
Oppilaan kanssa tehdään opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas arvioi omaa tuotosta.
Oppilas dokumentoi omia käsitöitä.
T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen
dokumentointi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
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S1 Ideointi

Paikallinen tarkennus
Oppilas kokeilee opettajan ohjauksen mukaan eri materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntää niitä
monipuolisesti.
Oppilas oppii tarkoituksenmukaisen materiaalin valintaa.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.

S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tekemään suunnitelman ja sen pohjalta valmistamaan tuotoksen.
Oppilas tutustuu valmiiseen tuotteeseen ja ohjatusti pohtii tuotteen avulla, miten tuote on
valmistettu.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin
muokkaustyövälineisiin.

oppimisalustoihin,

piirto-ohjelmiin

ja

digitaalisten

kuvien

Oppilas käyttää sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena
S5 Soveltaminen
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Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityön kulttuuriperintöön.
Oppilas tutustuu kierrätykseen osana käsityötäkulttuuria.
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Oppilaan kanssa tehdään opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas arvioi omaa tuotosta.
Oppilas dokumentoi omia käsitöitä.
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai
-teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kokeilee opettajan ohjauksen mukaan eri materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntää niitä
monipuolisesti.
Oppilas oppii tarkoituksenmukaisen materiaalin valintaa.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.

S2 Suunnittelu

Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tekemään suunnitelman ja sen pohjalta valmistamaan tuotoksen.
Oppilas tutustuu valmiiseen tuotteeseen ja ohjatusti pohtii tuotteen avulla, miten tuote on
valmistettu.
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Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin
muokkaustyövälineisiin.

oppimisalustoihin,

piirto-ohjelmiin

ja

digitaalisten

kuvien

Oppilas käyttää sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja
ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityön kulttuuriperintöön.
Oppilas tutustuu kierrätykseen osana käsityötäkulttuuria.
Oppilaan kanssa tehdään opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
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T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kokeilee opettajan ohjauksen mukaan eri materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntää niitä
monipuolisesti.
Oppilas oppii tarkoituksenmukaisen materiaalin valintaa.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.

S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tekemään suunnitelman ja sen pohjalta valmistamaan tuotoksen.
Oppilas tutustuu valmiiseen tuotteeseen ja ohjatusti pohtii tuotteen avulla, miten tuote on
valmistettu.

Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
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S3 Kokeilu

S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin
muokkaustyövälineisiin.

oppimisalustoihin,

piirto-ohjelmiin

ja

digitaalisten

kuvien

Oppilas käyttää sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityön kulttuuriperintöön.
Oppilas tutustuu kierrätykseen osana käsityötäkulttuuria.
Oppilaan kanssa tehdään opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa,
valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas kokeilee opettajan ohjauksen mukaan eri materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntää niitä
monipuolisesti.
Oppilas oppii tarkoituksenmukaisen materiaalin valintaa.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.
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S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tekemään suunnitelman ja sen pohjalta valmistamaan tuotoksen.
Oppilas tutustuu valmiiseen tuotteeseen ja ohjatusti pohtii tuotteen avulla, miten tuote on
valmistettu.
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas arvioi omaa tuotosta.
Oppilas dokumentoi omia käsitöitä.
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa
ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas arvioi omaa tuotosta.
Oppilas dokumentoi omia käsitöitä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.
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Vuosiluokat 3-6

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kokeilee opettajan ohjauksen mukaan eri materiaalien ominaisuuksia ja hyödyntää niitä
monipuolisesti.
Oppilas oppii tarkoituksenmukaisen materiaalin valintaa.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.

S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tekemään suunnitelman ja sen pohjalta valmistamaan tuotoksen.
Oppilas tutustuu valmiiseen tuotteeseen ja ohjatusti pohtii tuotteen avulla, miten tuote on
valmistettu.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu käsityön kulttuuriperintöön.
Oppilas tutustuu kierrätykseen osana käsityötäkulttuuria.
Oppilaan kanssa tehdään opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
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Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan
ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas suunnittelee ja valmistaa opittuja taitoja soveltaen oman tuotoksen yksin tai yhdessä.
Oppilas opettelee arvioimaan ja valitsemaan sopivat materiaalit sekä eri työvaiheissa käytettävät
tekniikat ja työkalut tarkoituksenmukaisesti
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee työvälineiden, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä oppii
tunnistamaan rikkinäisen työvälineen tai koneen. Oppilas tutustuu työvälineiden säätöön ja
huoltotoimenpiteisiin

Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
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Vuosiluokat 3-6

S5 Soveltaminen

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan kulutus- ja tuotantotapoja monipuolisesti.
Oppilas tutustuu elinkaariajatteluun.
Oppilas oppii tunnistamaan laadukkaan tuotteen ominaisuuksia.
Oppilas tutustuu kierrätysmateriaalien hyödynnettävyyteen käsityössä
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön keinoin.
Oppilas dokumentoi käsityöprosessin eri vaiheita.
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai
-teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas suunnittelee ja valmistaa opittuja taitoja soveltaen oman tuotoksen yksin tai yhdessä.
Oppilas opettelee arvioimaan ja valitsemaan sopivat materiaalit sekä eri työvaiheissa käytettävät
tekniikat ja työkalut tarkoituksenmukaisesti
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S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee työvälineiden, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä oppii
tunnistamaan rikkinäisen työvälineen tai koneen. Oppilas tutustuu työvälineiden säätöön ja
huoltotoimenpiteisiin
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja
ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan kulutus- ja tuotantotapoja monipuolisesti.
Oppilas tutustuu elinkaariajatteluun.
Oppilas oppii tunnistamaan laadukkaan tuotteen ominaisuuksia.
Oppilas tutustuu kierrätysmateriaalien hyödynnettävyyteen käsityössä
T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan
turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
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Arvioinnin kohde

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas suunnittelee ja valmistaa opittuja taitoja soveltaen oman tuotoksen yksin tai yhdessä.
Oppilas opettelee arvioimaan ja valitsemaan sopivat materiaalit sekä eri työvaiheissa käytettävät
tekniikat ja työkalut tarkoituksenmukaisesti
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opettelee työvälineiden, koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita sekä oppii
tunnistamaan rikkinäisen työvälineen tai koneen. Oppilas tutustuu työvälineiden säätöön ja
huoltotoimenpiteisiin
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan kulutus- ja tuotantotapoja monipuolisesti.
Oppilas tutustuu elinkaariajatteluun.
Oppilas oppii tunnistamaan laadukkaan tuotteen ominaisuuksia.
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Oppilas tutustuu kierrätysmateriaalien hyödynnettävyyteen käsityössä
T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa,
valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas suunnittelee ja valmistaa opittuja taitoja soveltaen oman tuotoksen yksin tai yhdessä.
Oppilas opettelee arvioimaan ja valitsemaan sopivat materiaalit sekä eri työvaiheissa käytettävät
tekniikat ja työkalut tarkoituksenmukaisesti
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön keinoin.
Oppilas dokumentoi käsityöprosessin eri vaiheita.
T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa
ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.
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Arvioinnin kohde

S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön keinoin.
Oppilas dokumentoi käsityöprosessin eri vaiheita.
T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
Paikallinen tarkennus
Oppilas suunnittelee ja valmistaa opittuja taitoja soveltaen oman tuotoksen yksin tai yhdessä.
Oppilas opettelee arvioimaan ja valitsemaan sopivat materiaalit sekä eri työvaiheissa käytettävät
tekniikat ja työkalut tarkoituksenmukaisesti
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan kulutus- ja tuotantotapoja monipuolisesti.
Oppilas tutustuu elinkaariajatteluun.
Oppilas oppii tunnistamaan laadukkaan tuotteen ominaisuuksia.
Oppilas tutustuu kierrätysmateriaalien hyödynnettävyyteen käsityössä
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Liikunta
Oppiaineen tehtävä
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”
Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa
ja monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja
vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua
itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Oppilaat
osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen toteuttamiseen.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6

Huomioimme liikunnan opetuksessamme oman koulumme ja lähialueemme maastot ja
liikuntapaikat. Leirikoulumme antavat mahdollisuuden esimerkiksi pitempien vaellusretkien
tekemiseen ja lasketteluun. Rikastamme liikuntatuntejamme tekemällä yhteistyötä eri
urheiluseurojen, oppilaitosten ja eri lajien edustajien kanssa. Painotamme opetuksemme
tavoitteena oppilaittemme fyysisen aktiivisuuden ja yhdessä toimimisen merkitystä. Pyrimme
rakentamaan koulupäivämme toiminnallisiksi ja liikunnallisiksi. Hyödynnämme erilaisia
oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilastamme. Lämmin ja rohkaiseva
välittämisen ilmapiiri on edellytys oppilaittemme hyvien liikuntakokemusten saamiselle.
Oppimistilanteidemme tulee tukea oppilaidemme mahdollisuuksia yhdessä liikkumiseen ja
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Vuosiluokat 3-6

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

vuorovaikutukseen. Tavoitteenamme on, että oppilaidemme oma toiminta ja yhdessä
toimiminen toisten kanssa kehittävät heidän ymmärrystään liikunnan tuomasta henkisestä
ja fyysisestä hyvästä olosta. Kiinnitämme huomiota liikunnan opetuksessamme turvalliseen
työskentelyilmapiiriin. Otamme huomioon liikuntatuntiemme aiheiden valinnassa oppilaittemme
omia mielenkiinnonkohteita.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä
yhteiseen toimintaan osallistumisessa.
Kannustamme oppilaitamme näkemään liikunnan mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena sekä
pyrimme löytämään jokaiselle oppilaallemme ominaisen tavan pitää fyysistä aktiivisuuttaan
yllä. Ohjauksessamme on tärkeää tukea oppilaamme positiivisen minäkuvan kehittymistä sekä
ennen kaikkea pitää yllä liikunnan ja tekemisen iloa. Kannustamme ja tuemme oppilaamme
muodostamaan käsitystä omien taitojensa ja itseohjautuvuutensa kehittymisestä.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja
näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme
helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää
opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia oppimistekniikoita.
Ohjaamme oppilastamme löytämään itselleen parhaiten sopivan työtapa, mikä lisää oppilaamme
motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden
eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten
tuotosten sijaan. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme lähtökohtana on
positiivisuus ja oppilaamme vahvuudet. Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös aktiivisesti
vapaa- ajalla liikkuville.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.

Vuosiluokat 3-6

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten
tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan
valtakunnallisia arviointikriteereitä.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin käsityön oppiaineen tavoitteisiin.
3.luokalla arviointi on sanallista, mutta 4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista.
Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun
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osaamisen. Oppilaiden kanssa käytävä keskustelu toimii välittömänä palautekanavana ja
yhteissuunnittelun perustana. Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta kehittymisestään
liikkujana. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme kehittymistä ja keskustelee
hänen kanssaan edistymisestä. Opettajamme tukee arvioinnin avulla oppilaamme myönteistä
käsitystä itsestä liikkujana.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaan mahdolliset fyysisen toimintakyvyn rajoitteet.
Käytämme arvioinnissa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin
osoittamaan osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän
opiskelee liikuntaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin
hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Opettajamme määritellessä oppilaan osaamisen tasoa 6.vuosiluokan lukuvuositodistusta varten,
hän käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä.
Toteutamme arvioinnin oppilaamme toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan
arviointimme perustuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin.
Arviointimme kohteina ovat oppiminen ja työskentely, joten emme käytä fyysisten kuntoominaisuuksien tasoa arviointimme perusteena. Emme myöskään käytä yksittäisten mittausten
tuloksia oppilaamme arvioinnin perusteina.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
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Vuosiluokat 3-6

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky

Vuosiluokat 3-6

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
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Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri
tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
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Vuosiluokat 3-6

S1 Fyysinen toimintakyky

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri
vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
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joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.

Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
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Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
· Luova liikunta
· Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot)
· Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
· Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin)
· viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
· luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
· ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit)
· talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden harjoittelu)
· vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
· perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan, miten liikkua monipuolisesti.
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Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
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Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut huomioiden
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuus liikkua erilaisissa ryhmissä ja pareittain.
Oppilas opettelee ottamaan toiset huomioon ja käyttäytymään asiaan kuuluvasti erilaisissa
liikuntaympäristöissä sääntöjä noudattaen ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
Oppilasta ohjataan, kuinka käsitellä erilaisia tunnetiloja liikunnan yhteydessä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista omista ja yhteisistä tavaroista sekä välineistä
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus

Oppilas opettelee ottamaan toiset huomioon ja käyttäytymään asiaan kuuluvasti erilaisissa
liikuntaympäristöissä sääntöjä noudattaen ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
Oppilasta ohjataan, kuinka käsitellä erilaisia tunnetiloja liikunnan yhteydessä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista omista ja yhteisistä tavaroista sekä välineistä

607

Vuosiluokat 3-6

Oppilaalle luodaan mahdollisuus liikkua erilaisissa ryhmissä ja pareittain.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan toimimaan vastuullisesti ja itsenäisesti.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden saavuttaa myönteisiä liikuntakokemuksia monipuolisin
keinoin.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan toimimaan vastuullisesti ja itsenäisesti.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden saavuttaa myönteisiä liikuntakokemuksia monipuolisin
keinoin.
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Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.

Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.

Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•

Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
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Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri
tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)

611

Vuosiluokat 3-6

Sisällöt:

Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri
vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
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Sisällöt:
•
•
•
•
•
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Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)

•
•
•
•
•
•

luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
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Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

S1 Fyysinen toimintakyky
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Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
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Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
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S1 Fyysinen toimintakyky

kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luova liikunta
Voimistelu (tasapaino, liikkumistaidot, kevyet lihaskuntoharjoitteet omalla painolla,
liikkuvuusharjoitteet)
Telinevoimistelu (permanto, tasapaino ja hypyt)
Musiikkiliikunta (liikutaan musiikin tahdissa eritavoin, musiikin rytmissä liikkuminen)
viestit, erilaiset leikit (mm. hippaleikit, reaktioleikit, kiinniottoleikit)
luontoliikunta (suunnistaminen lähialueella, karttaretket)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin)
harjoitellaan Move!testin liikeosioita
talviliikunta (hiihdon ja luistelun alkeiden vahvistaminen)
vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia, vesileikit)
perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oman kehon toimintaa ja reagoimaan eri aistien
välityksellä tuleviin ärsykkeisiin.

Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa lähialueen liikuntaympäristöihin eri vuodenaikoina
leikkien, pelaten, kävellen, juosten, hyppien, kiipeillen, luistellen ja hiihtäen.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa kestävyyttä kehittäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, voimaa,
nopeutta ja liikkuvuutta kehittäviä tehtäviä.
Oppilas harjoittelee uinnin perustaitoja.
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla muut ja turvallisuus näkökohdat huomioiden.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan luomaan sääntöjä ja toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan liikkumalla
erilaisissa ryhmissä ja toimimalla erilaisissa rooleissa.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan vastuuta yksin ja ryhmän jäsenenä, esim. tavaroiden
paikoilleen järjestäminen.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan luomaan sääntöjä ja toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan liikkumalla
erilaisissa ryhmissä ja toimimalla erilaisissa rooleissa.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan vastuuta yksin ja ryhmän jäsenenä, esim. tavaroiden
paikoilleen järjestäminen.
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.

617

Vuosiluokat 3-6

S3 Psyykkinen toimintakyky

Paikallinen tarkennus
Oppilasta opetetaan tunnistamaan omat ja toisten vahvuudet liikkujana ja antamaan positiivista
vertaispalautetta.
Oppilas tekee tehtäviä, joissa on mahdollisuus kokea myönteisiä tunteita omasta kehosta ja
pätevyydestä
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta opetetaan tunnistamaan omat ja toisten vahvuudet liikkujana ja antamaan positiivista
vertaispalautetta.
Oppilas tekee tehtäviä, joissa on mahdollisuus kokea myönteisiä tunteita omasta kehosta ja
pätevyydestä

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

Vuosiluokat 3-6

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
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kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).
Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).
Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
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Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri
tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus

•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
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•
•
•
•
•

Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).
Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri
vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset

•
•
•

Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).
Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
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Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

Paikallinen tarkennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).
Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

Vuosiluokat 3-6

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
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Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).
Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
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Arvioinnin kohde

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
telinevoimistelu (telineradat ja pisteet)
erilaiset viestit ja leikit
musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista)
luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, tutustutaan pelien
sääntöihin, mailapelit jäällä)
yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Move! mittaukset
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (opetellaan perusuimataidon vaatimuksia sekä vedestä pelastautumista

Oppilas tutustuu monipuolisesti eri joukkuepeleihin ja yksilölajeihin.
Oppilasta kannustetaan yrittämään parhaansa uusien lajien parissa.
Oppilas tutustuu eri pelien ja lajien harrastusmahdollisuuksiin omalla paikkakunnalla ja lähialueilla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus harjoittaa omia havaintoja ratkaisuntekotaitoja sekä kehittää
tilassa liikkumista suhteessa muihin ihmisiin.
Opettaja luo oppilaalle tehtäviä, joissa harjoitellaan motorisia perustaitoja sekä sovelletaan niitä
eri liikuntamuodoissa ja ympäristöissä.
Opettaja mahdollistaa oppilaan välineenkäsittelytaitojen harjoittamisen: pomputtaminen,
kuljettaminen käsillä ja jaloilla, heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti liikkuen liikunnan kuntotekijöihin
(voima, kestävyys, nopeus ja liikkuvuus).

Vuosiluokat 3-6

Samalla kiinnitetään huomiota kuntotekijöiden kehittämiseen, huomioiden muuttuvan kehon
tuomat haasteet.
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa uintitekniikoita ja harjoittelee vesipelastusta.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.
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T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee yhteistoiminnallisia pari- ja ryhmätehtäviä.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuksia kehittää osaamista reiluna pelaajana ja liikkujana.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee yhteistoiminnallisia pari- ja ryhmätehtäviä.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuksia kehittää osaamista reiluna pelaajana ja liikkujana.
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
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Arvioinnin kohde

ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan syventämään ymmärtämistä liikunnan merkityksestä terveyden edistäjänä.
Apuna voidaan käyttää esim. liikuntapäiväkirjaa tai portfoliota, jotka kannustavat liikkumaan.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omia haasteita liikkujana.
Opettaja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri lajeihin. Tällöin oppilaalla
on mahdollisuus löytää itselleen sopiva laji, joka motivoi ja kannustaa liikkumaan
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan syventämään ymmärtämistä liikunnan merkityksestä terveyden edistäjänä.
Apuna voidaan käyttää esim. liikuntapäiväkirjaa tai portfoliota, jotka kannustavat liikkumaan.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omia haasteita liikkujana.
Opettaja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri lajeihin. Tällöin oppilaalla
on mahdollisuus löytää itselleen sopiva laji, joka motivoi ja kannustaa liikkumaan

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
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ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti

Arvioinnin kohde
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
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Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.
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Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri
tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:

•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
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•
•
•
•
•

Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri
vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:

Vuosiluokat 3-6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)

•

Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
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Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.

•
•
•
•
•
•
•

Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

S1 Fyysinen toimintakyky
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Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
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Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
635

Vuosiluokat 3-6

S1 Fyysinen toimintakyky

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Sisällöt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voimistelu (erilaiset hypyt, käsien käyttö, koordinaatioharjoitteet, liikkuvuus, kuntopiirit)
Telinevoimistelu (telineradat ja pisteet, telinesarjat ja yhdistelmät)
Erilaiset viestit ja leikit
Musiikkiliikunta (tansseihin tutustumista, musiikin tahtiin liikkumista)
Luontoliikunta (kartan suuntaaminen, oman lähialueen karttamerkit, helpot
reitinvalintatehtävät)
Ulko- ja sisäpalloilut (erilaiset välinekokeilut, pallopelien pien- ja viitepelit, pelien säännöt,
pelikäsitys, mailapelit jäällä)
Yleisurheilu (korkeushyppy, eripituiset loikat ja juoksumatkat, viestit, heitot)
Hiihto (perinteinen/luisteluhiihto)
Luistelu (monipuoliset perusluisteluharjoitteet, helpot hypyt ja pyörinnät, liu'ut)
Vesiliikunta (varmistetaan perusuimataidon saavuttamista ja harjoitellaan vedestä
pelastamisen taitoja)

Opettaja ohjaa oppilasta osallistumaan liikuntatunneille aktiivisesti kokeillen ja harjoittelemaan
erilaisia liikuntatehtäviä.
Oppilaalle luodaan mahdollisuus kehittää pelikäsitystä sekä havainnointi- ja ratkaisuntekotaitoja
monipuolisin harjoittein.
Oppilaalle mahdollistetaan kehittää ja soveltaa tasapainoa ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri
liikuntaympäristöissä vuoden ajat huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joilla kehitetään pelitaitoja ja pelikäsitystä eri
peleissä sekä kehitetään taitoja ja tekniikoita yksilö- ja joukkuelajeissa.
Oppilas tutustutetaan fyysisiä ominaisuuksia (nopeus, liikkuvuus, kestävyys, voima) kehittäviin
harjoituksiin. Oppilas myös harjoittelee erilaisten mittaustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.
Oppilaan uimataitoa ja vedestä pelastautumista vahvistetaan ja varmistetaan perusuimataito.
Harjoitellaan vedestä pelastamista.
Oppilasta opetetaan ottamaan huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä
ohjataan toimimaan turvallisesti ja asiallisesti
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan monipuolisia tilanteita, joissa hän oppii iloitsemaan ja arvostamaan omaa ja
muiden onnistumista liikkujana. Oppilasta opetetaan ilmaisemaan itseään liikkuen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuksia kehittää osaamista reiluna pelaajana ja liikkujana.
Oppilasta ohjataan huomioimaan vastuunottaminen yhteisistä oppimistilanteista
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan monipuolisia tilanteita, joissa hän oppii iloitsemaan ja arvostamaan omaa ja
muiden onnistumista liikkujana. Oppilasta opetetaan ilmaisemaan itseään liikkuen.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuksia kehittää osaamista reiluna pelaajana ja liikkujana.
Oppilasta ohjataan huomioimaan vastuunottaminen yhteisistä oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen
työskentelyn taitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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S3 Psyykkinen toimintakyky

Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnin edistäjänä
ja ylläpitäjänä.
Oppilasta ohjataan löytämään mieluisia liikuntalajeja vapaa-aikaan.
Lisäksi opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan ikäkauden suositusten mukaisesti, jotta liikunnasta
tulisi terveyttä ylläpitävä elämäntapa.
Opettaja pyrkii vahvistamaan oppilaan myönteistä minäkuvaa murrosiässä liikunnan avulla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia kokea myönteisiä tunteita omasta kehosta ja pätevyydestä
erilaisten harjoitteiden avulla.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnin edistäjänä
ja ylläpitäjänä.
Oppilasta ohjataan löytämään mieluisia liikuntalajeja vapaa-aikaan.
Lisäksi opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan ikäkauden suositusten mukaisesti, jotta liikunnasta
tulisi terveyttä ylläpitävä elämäntapa.
Opettaja pyrkii vahvistamaan oppilaan myönteistä minäkuvaa murrosiässä liikunnan avulla.
Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia kokea myönteisiä tunteita omasta kehosta ja pätevyydestä
erilaisten harjoitteiden avulla.

Oppilaanohjaus
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Oppiaineen tehtävä
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
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oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi
voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan,
valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden
ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.

Vuosiluokillamme 3-6 oppilaanohjauksemme on jatkuvaa ohjausta, johon kaikki koulukotimme
työntekijät osallistuvat. Tuemme oppilastamme koulutyössä, seuraamme opintojen edistymistä
sekä autamme häntä suunnittelemaan ja toteuttamaan puuttuvien opintokokonaisuuksien
opiskelua.
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Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaamme muuta koulutyöskentelyä ja antaa hänelle
valmiuksia myöhempiin opintoihin ja työelämään. Pyrimme oppilaanohjauksellamme siihen, että
oppilaamme tiedostaisi omien valintojensa vaikutuksia tulevaisuutensa kannalta.
Olemme yhteydessä oppilaidemme huoltajiin ja asumisyksikköön oppilaamme koulunkäyntiin
liittyvissä asioissa ja järjestämme moniammatillisia ohjauskeskusteluita oppilaamme
koulunkäynnin tukemiseksi.

Vieraat kielet
Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielenopetuksemme lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kielikasvatuksemme avulla
pyrimme tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulumme kaikkia kieliaineita yhdistäviä
tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulumme kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.
Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaamme kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä
monilukutaidon kehittymistä. Ohjaamme oppilastamme tiedostamaan sekä omaa että muiden
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin monikerroksisuutta. Hyödynnämme englannin opetuksessa
oppilaamme vapaa-ajalla hankkimaa kielitaitoa ja rohkaisemme häntä käyttämään kieltä eri
tavoin.

Vuosiluokat 3-6

Englannin A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
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Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.
Valtion koulukodeissa yhteinen A1-kieli on englanti tai ruotsi.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on
mahdollista.
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa.
3.luokalla harjoittelemme oppitunneillamme oikeaoppista ääntämistä ja englannin kielen
äänteitä. Opettajamme opettaa vierasperäisiä kirjaimia ja sanojen kirjoittamista. Pääpaino on
ymmärtämisessä ja suullisessa tuottamisessa.
4. luokalla jatkamme englannin kielen harjoittelua pääsääntöisesti suullisesti. Harjoittelemme
kuitenkin myös yksinkertaista kirjallista ilmaisua. Oppilaamme ottaa aktiivisempaa roolia
kielenoppijana ja kokeilee kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
5. luokalla englannin kielen opiskelun pääpaino on edelleen suullisessa kielitaidossa.
Vahvistamme omien tekstien tuottamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Rohkaisemme
oppilastamme käyttämään kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti.
Vahvistamme aiemmin opittua kielitaitoa 6. luokalla monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaamme tutustuvat erityyppisiin englanninkielisiin teksteihin. Kielenopiskelun kumulatiivisen
luonteen vuoksi kertaamme ja syvennämme joka vuosiluokalla aiemmilla luokka-asteilla opittua
ja kiinnitämme huomiota oppilaalle itselleen sopivien kielenopiskelutaitojen harjoitteluun.

Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteisiin parhaiten sopivan vaihtoehdon.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivimman työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Ohjaamme oppilastamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme häntä
itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.
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Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti. Useat
oppilaamme käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Otamme huomioon tämän
oppilaidemme informaalin oppimisen kautta hankkiman taidon opetuksemme suunnittelussa
ja sisältöjä valittaessamme. Rikastamme opetustamme esimerkiksi kansainvälisillä vierailuilla.
Oppilaamme pääsevät harjoittelemaan suullista kielitaitoaan koulukodeissamme työskentelevien
vieraskielisten vapaaehtoistyöntekijöiden.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Kannustamme oppilaitamme näkemään kielen opiskelun mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme opetuksessamme huomioon
yksilölliset ja kehitykselliset erot, joiden avulla ehkäisemme tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua.
Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja opettaa erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Oppilaamme voivat osallistua
käsiteltävien tekstien valintaan, jonka tavoitteena on lisätä oppilaamme motivaatiota ja oppimisen
mielekkyyttä. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten
tuotosten sijaan. Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi
omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.
3.luokan englannin arviointi on sanallista. 4.luokasta eteenpäin oppiaineesta annetaan
numeroarviointi. Annamme oppilaallemme jatkuvaa palautetta englannin kielen taitojen
kehittymisestä. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon kaikki kielen
osa-alueet: kielenopiskelutaidot, vuorovaikutustaidot, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä.
Arvioimme myös oppilaamme kulttuurintuntemuksen. Oppilaamme tekee itsearviointeja omasta
oppimisestaan.
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Oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään yksilöllisen oppimisen
kautta. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee
oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee arvioinnin avulla oppilaamme
oppimisprosessia ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Arvioimme
oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin
oppilaan hyvästä osaamisesta.
Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet oppilaamme arvioinnissa. Käytämme
arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan
osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee
englannin kieltä yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin
hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
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Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen
runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä
Oppilasta tutustutetaan englannin kieleen ja kulttuuriin ja englannin levinneisyyteen muun
muassa internetissä. Pohjataan sanapäättelyä suomen kieleen ja oppilaiden mahdollisiin muihin
äidinkieliin. Oppilas saa pohjaa kieliopinnoilleen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu englannin kieleen ja kulttuuriin ja englannin levinneisyyteen muun muassa
internetissä.
Opettaja auttaa oppilasta tiedostamaan oman kulttuuritaustansa ja motivoi oppilasta arvostamaan
sitä.
Opettaja ohjaa oppilaan sanapäättelyä, joka pohjaa suomen kieleen ja oppilaiden mahdollisiin
muihin äidinkieliin. Oppilas saa pohjaa kieliopinnoilleen.
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakkooletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
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Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu englannin kieleen ja kulttuuriin ja englannin levinneisyyteen muun muassa
internetissä.
Opettaja auttaa oppilasta tiedostamaan oman kulttuuritaustansa ja motivoi oppilasta arvostamaan
sitä.
Opettaja ohjaa oppilaan sanapäättelyä, joka pohjaa suomen kieleen ja oppilaiden mahdollisiin
muihin äidinkieliin. Oppilas saa pohjaa kieliopinnoilleen.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu englannin kieleen ja kulttuuriin ja englannin levinneisyyteen muun muassa
internetissä.
Opettaja auttaa oppilasta tiedostamaan oman kulttuuritaustansa ja motivoi oppilasta arvostamaan
sitä.
Opettaja ohjaa oppilaan sanapäättelyä, joka pohjaa suomen kieleen ja oppilaiden mahdollisiin
muihin äidinkieliin. Oppilas saa pohjaa kieliopinnoilleen.
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Oppilas opettelee suunnittelemaan toimintaa yhdessä. Oppilas oppii toimimaan parin kanssa ja
ryhmässä ja antamaan ja ottamaan vastaan palautetta.
Rohkaistaan jokaista oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Korostetaan, että englantia voi puhua monella tavalla, ja että pääasia on ymmärretyksi tuleminen.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä ja hän oppii antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta.
Opettaja rohkaisee jokaista oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella tavalla ja että pääasia on ymmärretyksi
tuleminen.
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään
säännöllisesti ja harjoittelemaan kokeisiin.

erilaisia

oppimateriaaleja,

tekemään

läksyt

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan sanoja ja rakenteita kirjoittamalla käsin tai koneella,
puhumalla, kuuntelemalla, pelaamalla, näyttelemällä, piirtämällä ja/tai liikkumalla.
Opettaja neuvoo oppilasta tiedonhaun perusteissa ja eri hakuohjelmien käyttämisessä
internetissä.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tietoa opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit).
Opettaja painottaa oppilaalle oppimaan oppimisen taitoja ja hänen kanssaan käytetään aikaa eri
oppimistekniikoiden harjoitteluun.
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas oppii käyttämään erilaisia oppimateriaaleja, tekemään läksyt säännöllisesti ja
harjoittelemaan kokeisiin.
Oppilasta ohjataan harjoittelemaan sanoja ja rakenteita kirjoittamalla käsin tai koneella,
puhumalla, kuuntelemalla, pelaamalla, piirtämällä, liikkumalla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
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S2 Kielenopiskelutaidot

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä ja hän oppii antamaan ja ottamaan
vastaan palautetta.
Opettaja rohkaisee jokaista oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella tavalla ja että pääasia on ymmärretyksi
tuleminen.
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään
säännöllisesti ja harjoittelemaan kokeisiin.

erilaisia

oppimateriaaleja,

tekemään

läksyt

Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan sanoja ja rakenteita kirjoittamalla käsin tai koneella,
puhumalla, kuuntelemalla, pelaamalla, näyttelemällä, piirtämällä ja/tai liikkumalla.
Opettaja neuvoo oppilasta tiedonhaun perusteissa ja eri hakuohjelmien käyttämisessä
internetissä.
Opettaja ohjaa oppilasta etsimään tietoa opetusohjelmista (esim. sähköiset oppimateriaalit).
Opettaja painottaa oppilaalle oppimaan oppimisen taitoja ja hänen kanssaan käytetään aikaa eri
oppimistekniikoiden harjoitteluun.
T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
Oppilas oppii itseensä ja kotiin liittyvää sanastoa. Oppilas tutustutetaan foneettiseen
tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi opetellaan oikeaoppista ääntämistä.
Oppilas tunnistaa helppoa puhetta ja kirjoitusta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
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levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii itseensä ja kotiin liittyvää sanastoa.
Opettaja tutustuttaa oppilaan foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi
oppilas opettelee oikeaoppista ääntämistä.
Oppilas tunnistaa helppoa puhetta ja kirjoitusta.
Oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään. Oppilas oppii esittelemään itsensä
ja kuvailemaan vaatetustaan ja itseään erilaisilla adjektiiveilla. Oppilas rohkaistuu puhumaan
sanatasolla ja vastaamaan helppoihin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Oppilas oppii kysymään
helppoja kysymyksiä.
Aihepiireinä: esittäytyminen ja tervehtiminen, anteeksipyytäminen, viikonpäivät ja
vuorokaudenajat, koti, eläimiä, ruokia ja juomia, ihmisten, asioiden ja esineiden yksinkertainen
kuvailu, huonekaluja, värit, adjektiiveja.
Rakenteina: kysymyssanoja, numeraaleja (120), persoona- ja omistuspronominien
yksikkömuodot, yksikkö ja säännöllinen monikko, yleispreesensiin tutustuminen, be- ja haveverbit, myönteinen ja kielteinen yksikkömuoto, prepositioita.
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään. Oppilas oppii esittelemään itsensä
ja kuvailemaan vaatetustaan ja itseään erilaisilla adjektiiveilla. Oppilas rohkaistuu puhumaan
sanatasolla ja vastaamaan helppoihin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Oppilas oppii kysymään
helppoja kysymyksiä.
Oppilas tutustutetaan foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi
opetellaan oikeaoppista ääntämistä.
Aihepiireinä: esittäytyminen ja tervehtiminen, anteeksipyytäminen, viikonpäivät, koti, ihmisten,
asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu, värit
Rakenteet:
- adjektiiveja
- kysymyssanoja
- numeraaleja (1-20)
- persoona- ja omistuspronominien yksikkömuodot
- yksikkö ja säännöllinen monikko,
- yleispreesensiin tutustuminen
- be- ja have-verbit

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- prepositioita

Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii itseensä ja kotiin liittyvää sanastoa.
Opettaja tutustuttaa oppilaan foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi
oppilas opettelee oikeaoppista ääntämistä.
Oppilas tunnistaa helppoa puhetta ja kirjoitusta.
Oppilas oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään. Oppilas oppii esittelemään itsensä
ja kuvailemaan vaatetustaan ja itseään erilaisilla adjektiiveilla. Oppilas rohkaistuu puhumaan
sanatasolla ja vastaamaan helppoihin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Oppilas oppii kysymään
helppoja kysymyksiä.
Aihepiireinä: esittäytyminen ja tervehtiminen, anteeksipyytäminen, viikonpäivät ja
vuorokaudenajat, koti, eläimiä, ruokia ja juomia, ihmisten, asioiden ja esineiden yksinkertainen
kuvailu, huonekaluja, värit, adjektiiveja.
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Rakenteina: kysymyssanoja, numeraaleja (120), persoona- ja omistuspronominien
yksikkömuodot, yksikkö ja säännöllinen monikko, yleispreesensiin tutustuminen, be- ja haveverbit, myönteinen ja kielteinen yksikkömuoto, prepositioita.
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Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen
runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä
Oppilaan kanssa jateketaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen tutustumista. Oppilas tutustuu
Iso-Britaniaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lisää kielten ja kulttuurien moninaisuuteen tutustumista. Oppilas tutustuu IsoBritanniaan.
Oppilas oppii sanojen ja sanontojen merkityksen päättelyä asiayhteydestä.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
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S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lisää kielten ja kulttuurien moninaisuuteen tutustumista. Oppilas tutustuu IsoBritanniaan.
Oppilas oppii sanojen ja sanontojen merkityksen päättelyä asiayhteydestä.
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Rohkaistaan jokaista oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaan kanssa pohditaan, miten voi toimia, jos kieltä osaa vain vähän. Lisäksi opetellaan
suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja rohkaisee oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa. Oppilaan
kanssa pohditaan, miten voi toimia, jos kieltä osaa vain vähän.
Oppilasta rohkaistaan käyttämään kieltä korostaen sitä, että ymmärrettävän viestin välittäminen
on oleellisempaa kuin oikeakielisyys. Lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan aktiivisempaa roolia kielenoppijana ja kokeilemaan
kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
Oppilaan kanssa opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen käyttöä
omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Oppilas harjoittelee pienten tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamista.
Opettaja ohjaa oppilasta määrittelemään englannin aiheisiin sopivia hakusanoja internetistä.
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Opettaja tukee oppilasta tuottamaan lyhyen englanninkielisen tekstin tekstinkäsittelyohjelmalla.
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas ottaa aktiivisempaa roolia kielenoppijana ja kokeilee kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
Oppilas oppii sanastoa käyttäen lukemaan pienimuotoisia tekstejä. Oppilaan kanssa
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opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen käyttöä omissa ilmaisuissa ja
miustiinpainamiskeinoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja rohkaisee oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa. Oppilaan
kanssa pohditaan, miten voi toimia, jos kieltä osaa vain vähän.
Oppilasta rohkaistaan käyttämään kieltä korostaen sitä, että ymmärrettävän viestin välittäminen
on oleellisempaa kuin oikeakielisyys. Lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan aktiivisempaa roolia kielenoppijana ja kokeilemaan
kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
Oppilaan kanssa opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen käyttöä
omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja.
Oppilas harjoittelee pienten tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamista.
Opettaja ohjaa oppilasta määrittelemään englannin aiheisiin sopivia hakusanoja internetistä.
Opettaja tukee oppilasta tuottamaan lyhyen englanninkielisen tekstin tekstinkäsittelyohjelmalla.
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa
tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
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Arvioinnin kohde

valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi
hän opettelee oikeaoppista ääntämistä ja aakkosia.
Oppilas harjoittelee kirjoittamaan muutaman sanan mittaisia lauseita ja löytämään tietoa helpoista,
lyhyistä teksteistä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan lyhyiden tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja laulujen yhteydessä.
Oppilas oppii sanastoa käyttäen lukemaan pienimuotoisia tekstejä.
Oppilas ymmärtää selkeätä ja helppoa puhetta tutusta aiheesta ja kuuntelee englanninkielisiä
ohjeita ja toimii niiden mukaisesti.
Oppilas kokeilee kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: oma elämä ja lähiympäristö, harrastukset ja vapaa-aika, vaatteet ja vaateostoksilla,
sää, aikasanoja (kuukaudet ja kellonajat), ravintolassa, ruokasanoja, kulkuneuvoja, matkalipun
ostaminen
Rakenteina: lyhyiden päälauseiden muodostaminen, kysymys- ja kieltolauseita, do- ja doesapuverbit, yleispreesens ja yksikön 3. persoona ennakoiden, persoonapronominit ja niiden
omistusmuodot, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä monikoita, s-genetiivi, prepositioita, artikkelit.
T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
Oppilaan kanssa jatketaan tutustumista foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen
äänteisiin. Lisäksi opetellaan oikeaoppista ääntämistä ja aakkosia.
Oppilas oppii kirjoittamaan muutaman sanan mittaisia lauseita ja löytämään tietoa helpoista,
lyhyistä teksteistä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan lyhyiden tekstien, kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja laulujen yhteydessä.
Oppilas ymmärtää selkeätä ja helppoa puhetta tutusta aiheesta. Oppilas kokeilee kielitaitoaan
erilaisissa tilanteissa.
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Aihepiireinä: oma elämä ja lähiympäristö, harrastukset ja vapaa-aika, vaatteet, sää, aikasanoja
(viikonpäivät, kuukaudet ja kellonajat)
Rakenteet:
- lyhyiden päälauseiden muodostaminen
- kysymys- ja kieltolauseita
- do- ja does-apuverbit
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- yleispreesens ja yksikön 3. persoona ennakoiden
- persoonapronominit ja niiden omistusmuodot
- säännöllisiä ja epäsäännöllisiä monikoita
- s-genetiivi
- prepositioita
- artikkelit

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi
hän opettelee oikeaoppista ääntämistä ja aakkosia.
Oppilas harjoittelee kirjoittamaan muutaman sanan mittaisia lauseita ja löytämään tietoa helpoista,
lyhyistä teksteistä.

Oppilas oppii sanastoa käyttäen lukemaan pienimuotoisia tekstejä.
Oppilas ymmärtää selkeätä ja helppoa puhetta tutusta aiheesta ja kuuntelee englanninkielisiä
ohjeita ja toimii niiden mukaisesti.
Oppilas kokeilee kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
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Sanastoa ja rakenteita opetellaan lyhyiden tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja laulujen yhteydessä.

Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: oma elämä ja lähiympäristö, harrastukset ja vapaa-aika, vaatteet ja vaateostoksilla,
sää, aikasanoja (kuukaudet ja kellonajat), ravintolassa, ruokasanoja, kulkuneuvoja, matkalipun
ostaminen
Rakenteina: lyhyiden päälauseiden muodostaminen, kysymys- ja kieltolauseita, do- ja doesapuverbit, yleispreesens ja yksikön 3. persoona ennakoiden, persoonapronominit ja niiden
omistusmuodot, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä monikoita, s-genetiivi, prepositioita, artikkelit.
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista foneettiseen tarkekirjoitukseen ja englannin kielen äänteisiin. Lisäksi
hän opettelee oikeaoppista ääntämistä ja aakkosia.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan muutaman sanan mittaisia lauseita ja löytämään tietoa helpoista,
lyhyistä teksteistä.
Sanastoa ja rakenteita opetellaan lyhyiden tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja laulujen yhteydessä.
Oppilas oppii sanastoa käyttäen lukemaan pienimuotoisia tekstejä.
Oppilas ymmärtää selkeätä ja helppoa puhetta tutusta aiheesta ja kuuntelee englanninkielisiä
ohjeita ja toimii niiden mukaisesti.
Oppilas kokeilee kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.
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Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: oma elämä ja lähiympäristö, harrastukset ja vapaa-aika, vaatteet ja vaateostoksilla,
sää, aikasanoja (kuukaudet ja kellonajat), ravintolassa, ruokasanoja, kulkuneuvoja, matkalipun
ostaminen
Rakenteina: lyhyiden päälauseiden muodostaminen, kysymys- ja kieltolauseita, do- ja doesapuverbit, yleispreesens ja yksikön 3. persoona ennakoiden, persoonapronominit ja niiden
omistusmuodot, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä monikoita, s-genetiivi, prepositioita, artikkelit.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen
runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa englannin kieleen tutustumista. Hänen kanssaan tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.
Opettaja auttaa oppilasta imperfektimuodon tunnistamisessa suomen ja englannin kielissä ja sen
ymmärtämisessä, että ne muodostetaan eri kielissä eri tavoin.
Oppilas oppii soveltamaan tietoa jo oppimaansa ainekseen.
Oppilas harjoittelee etsimään erilaisista englanninkielisistä materiaaleista itselleen
sopivantasoisia tekstejä ja tulkitsemaan niitä. Materiaaleina voidaan käyttää mm. runoja,
mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja blogikirjoituksia.

Oppilas jatkaa englannin kieleen tutustumista. Hänen kanssaan tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

655

Vuosiluokat 3-6

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakkooletuksia

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa englannin kieleen tutustumista. Hänen kanssaan tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.
Opettaja auttaa oppilasta imperfektimuodon tunnistamisessa suomen ja englannin kielissä ja sen
ymmärtämisessä, että ne muodostetaan eri kielissä eri tavoin.
Oppilas oppii soveltamaan tietoa jo oppimaansa ainekseen.
Oppilas harjoittelee etsimään erilaisista englanninkielisistä materiaaleista itselleen
sopivantasoisia tekstejä ja tulkitsemaan niitä. Materiaaleina voidaan käyttää mm. runoja,
mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja blogikirjoituksia.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa englannin kieleen tutustumista. Hänen kanssaan tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.
Opettaja auttaa oppilasta imperfektimuodon tunnistamisessa suomen ja englannin kielissä ja sen
ymmärtämisessä, että ne muodostetaan eri kielissä eri tavoin.
Oppilas oppii soveltamaan tietoa jo oppimaansa ainekseen.
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Oppilas harjoittelee etsimään erilaisista englanninkielisistä materiaaleista itselleen
sopivantasoisia tekstejä ja tulkitsemaan niitä. Materiaaleina voidaan käyttää mm. runoja,
mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja blogikirjoituksia.
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja
valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa
aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa englannin kieleen tutustumista. Hänen kanssaan tehdään havaintoja sanojen
lainautumisesta kielestä toiseen.
Opettaja auttaa oppilasta imperfektimuodon tunnistamisessa suomen ja englannin kielissä ja sen
ymmärtämisessä, että ne muodostetaan eri kielissä eri tavoin.
Oppilas oppii soveltamaan tietoa jo oppimaansa ainekseen.
Oppilas harjoittelee etsimään erilaisista englanninkielisistä materiaaleista itselleen
sopivantasoisia tekstejä ja tulkitsemaan niitä. Materiaaleina voidaan käyttää mm. runoja,
mainoksia, sarjakuvia, julisteita, uutisia ja blogikirjoituksia.
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Pääpaino on edelleen suullisessa kielitaidossa, ja oppilasta rohkaistaan käyttämään kielitaitoaa
mahdollisimman monipuolisesti omien taitojensa puitteissa.
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
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Arvioinnin kohde

merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä sekä suunnittelemaan toimintaa
yhdessä. Opettaja tukee oppilasta löytämään itselleen sopivia ja tehokkaita kielenopiskelutapoja
sekä kommunikaatiostrategioita.
Oppilas ymmärtää jatkuvan, sinnikkään työnteon merkityksen.
Oppilas harjoittelee sosiaalisen median (esim. wikit, blogit, muu yhteisöllinen tiedonhankinta tai –
jakaminen) käyttämistä englannin opiskelussa.
Oppilas oppii sanastoa lukemalla pienimuotoisia tekstejä ja harjoittelee eri tapoja kirjoittaa.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiirinä englantia puhuvat maat sekä niiden kulttuurit, matkailu ja retkeily, maita ja kieliä, tien
neuvominen, kehonosia, ulkonäkö, ammatteja.
Rakenteina: artikkelit, järjestysluvut ja päivämäärän kertominen, prepositioita, muodollinen
subjekti, yleispreesens: väite, kielto- ja kysymyslauseet, kestopreesens, imperfekti ennakoiden,
persoonapronominien objektimuodot ennakoiden
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa. Oppilas oppii sanastoa käyttäen
lukemaan pienimuotoisia tekstejä. Oppilaan kanssa opetellaan kielenopiskelutapoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee toimimaan parin kanssa ja ryhmässä sekä suunnittelemaan toimintaa
yhdessä. Opettaja tukee oppilasta löytämään itselleen sopivia ja tehokkaita kielenopiskelutapoja
sekä kommunikaatiostrategioita.
Oppilas ymmärtää jatkuvan, sinnikkään työnteon merkityksen.
Oppilas harjoittelee sosiaalisen median (esim. wikit, blogit, muu yhteisöllinen tiedonhankinta tai –
jakaminen) käyttämistä englannin opiskelussa.
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Oppilas oppii sanastoa lukemalla pienimuotoisia tekstejä ja harjoittelee eri tapoja kirjoittaa.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiirinä englantia puhuvat maat sekä niiden kulttuurit, matkailu ja retkeily, maita ja kieliä, tien
neuvominen, kehonosia, ulkonäkö, ammatteja.
Rakenteina: artikkelit, järjestysluvut ja päivämäärän kertominen, prepositioita, muodollinen
subjekti, yleispreesens: väite, kielto- ja kysymyslauseet, kestopreesens, imperfekti ennakoiden,
persoonapronominien objektimuodot ennakoiden
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa
tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kielenoppimisen pääpaino on edelleen suullisessa kielitaidossa.
Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa, ja häntä rohkaistaan käyttämään
kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti omien taitojensa puitteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän
jatkamisen keinoja

Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kielenoppimisen pääpaino on edelleen suullisessa kielitaidossa.
Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa, ja häntä rohkaistaan käyttämään
kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti omien taitojensa puitteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia
harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
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ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kielenoppimisen pääpaino on edelleen suullisessa kielitaidossa.
Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa, ja häntä rohkaistaan käyttämään
kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti omien taitojensa puitteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Aiemmin opittua kielitaitoa vahvistetaan monipuolisesti sekä suulliseti että kirjallisesti.
Oppilaan kanssa harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä lause- ja sanapainoa, puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas oppii vastaamaan ja kysymään helpoissa puhetilanteissa. Lisäksi oppilaalle tarjotaan
mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Oppilas oppii kirjoittamaan kirjeen
tai lyhyehkön viestin.
Aihepiireinä: edellisten vuosiluokkien aihepiirejä laajennetaan, englantia puhuvat maat ja
niiden kulttuurit, matkustaminen, nähtävyydet, henkilötietojen kysyminen ja antaminen, ohjeiden
antaminen ja noudattaminen, harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja, sairauksia
Rakenteet:
- preesensin vahvistaminen, väite- kielto- ja kysymyslauseet
- kestopreesens
- imperfekti ennakoiden
- muodollinen subjekti
- lyhyiden adjektiivien vertailumuodot
- järjestysluvut ja päivämäärät
- artikkelit
- prepositioita

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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- pronominien possessiivi- ja objektimuodot ennakoiden

Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kielenoppimisen pääpaino on edelleen suullisessa kielitaidossa.
Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa, ja häntä rohkaistaan käyttämään
kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti omien taitojensa puitteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen
runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
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kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan aiempia vuosiluokkia laajemmin englannin kielen levinneisyyteen
ja kieliympäristöön.
Oppilas tarkastelee kielten välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, erityisesti englannin kielen
kielikunnassa.
Opettaja auttaa oppilasta tunnistamaan kieliä erottavia ja yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas myös tarkastelee ja pohtii omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa suhteessa muihin.
Oppilas harjaantuu ymmärtämään asian pääsisällön lisäksi myös yksityiskohtia ja oppii
päättelemään sanojen ja sanontojen merkityksen asiayhteydestä.
Opettaja tukee oppilasta käyttämään eri englanninkielisiä lähteitä.
Oppilas harjaantuu käyttämään erilaisia, monipuolisia ja vaativampia aineistoja ja oppii
tunnistamaan aineistoja, jotka edistävät hänen omaa oppimistaan
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman
kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakkooletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan aiempia vuosiluokkia laajemmin englannin kielen levinneisyyteen
ja kieliympäristöön.
Oppilas tarkastelee kielten välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, erityisesti englannin kielen
kielikunnassa.

Oppilas myös tarkastelee ja pohtii omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa suhteessa muihin.
Oppilas harjaantuu ymmärtämään asian pääsisällön lisäksi myös yksityiskohtia ja oppii
päättelemään sanojen ja sanontojen merkityksen asiayhteydestä.
Opettaja tukee oppilasta käyttämään eri englanninkielisiä lähteitä.
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Opettaja auttaa oppilasta tunnistamaan kieliä erottavia ja yhdistäviä tekijöitä.

Oppilas harjaantuu käyttämään erilaisia, monipuolisia ja vaativampia aineistoja ja oppii
tunnistamaan aineistoja, jotka edistävät hänen omaa oppimistaan
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan
kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Oppilaan kanssa tutkitaan aiempia vuosiluokkia laajemmin englannin kielen levinneisyyttä ja
omaa kieliympäristöä. Oppilas tarkastelee kielten välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, erityisesti
englannin kielen kielikunnassa. Oppilas oppii tunnistamaan kieliä erottavia ja yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas myös tarkastelee ja pohtii omaa kieli- ja kulttuuritaustaa suhteessa muihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan aiempia vuosiluokkia laajemmin englannin kielen levinneisyyteen
ja kieliympäristöön.
Oppilas tarkastelee kielten välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, erityisesti englannin kielen
kielikunnassa.
Opettaja auttaa oppilasta tunnistamaan kieliä erottavia ja yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas myös tarkastelee ja pohtii omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa suhteessa muihin.
Oppilas harjaantuu ymmärtämään asian pääsisällön lisäksi myös yksityiskohtia ja oppii
päättelemään sanojen ja sanontojen merkityksen asiayhteydestä.
Opettaja tukee oppilasta käyttämään eri englanninkielisiä lähteitä.
Oppilas harjaantuu käyttämään erilaisia, monipuolisia ja vaativampia aineistoja ja oppii
tunnistamaan aineistoja, jotka edistävät hänen omaa oppimistaan

Vuosiluokat 3-6

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja
valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa
aineistoa
Oppilas tutustuu englannin kielen eri lähteisiin. Oppilas harjaantuu käyttämään erilaisia ja
monipuolisia aineistoja ja oppii tunnistamaan aineistoja, jotka edistävät hänen omaa oppimistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan aiempia vuosiluokkia laajemmin englannin kielen levinneisyyteen
ja kieliympäristöön.
Oppilas tarkastelee kielten välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, erityisesti englannin kielen
kielikunnassa.
Opettaja auttaa oppilasta tunnistamaan kieliä erottavia ja yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas myös tarkastelee ja pohtii omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa suhteessa muihin.
Oppilas harjaantuu ymmärtämään asian pääsisällön lisäksi myös yksityiskohtia ja oppii
päättelemään sanojen ja sanontojen merkityksen asiayhteydestä.
Opettaja tukee oppilasta käyttämään eri englanninkielisiä lähteitä.
Oppilas harjaantuu käyttämään erilaisia, monipuolisia ja vaativampia aineistoja ja oppii
tunnistamaan aineistoja, jotka edistävät hänen omaa oppimistaan
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa
tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

S2 Kielenopiskelutaidot

Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta työskentelemään vastuullisesti erilaisissa kielenoppimistilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oppimistyyliänsä ja kehittämään itseään sekä
kouluyhteisönsä ja ryhmänsä jäsenenä että oppijana.
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Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan toimintaa sekä yhdessä muiden kanssa että itsenäisesti.
Opettaja auttaa oppilasta asettamaan itselleen aiempaa vaativampia tavoitteita sekä arvioimaan
niiden toteutumista.
Oppilas harjoittelee arvioimaan itseään ja tovereitaan kielen oppijana.
Oppilas opettelee antamaan kannustavaa palautetta ja ottamaan sitä vastaan.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan yhä enemmän vastuuta opinnoistaan.
Opettaja perehdyttää
kielenopiskelussa.

oppilasta

syvemmin

tieto-

ja

viestintäteknologian

käyttöön

Oppilas käyttää hakusanoja monipuolisesti ja hyödyntää linkkikirjastoja opinnoissaan.
Oppilas tuottaa itsenäisesti lyhyen esitelmän valitsemastaan aiheesta ja harjoittelee
prosessikirjoittamista.
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas harjoittelee suunnittelemaan toimintaa sekä yhdessä muiden kanssa että itsenäisesti.
Oppilas opettelee antamaan kannustavaa palautetta ja ottamaan sitä vastaan. Oppilas ottaa yhä
enemmän vastuuta opinnoistaan. Oppilas harjoittelee arvioimaan itseään ja tovereitaan kielen
oppijana.
Oppilas harjoittelee lisää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kielenopiskelussa. Häntä
opastetaan löytämään tietoa eri lähteistä internetistä. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan
löytämäänsä tietoa kriittisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja kannustaa oppilasta työskentelemään vastuullisesti erilaisissa kielenoppimistilanteissa.
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan oppimistyyliänsä ja kehittämään itseään sekä
kouluyhteisönsä ja ryhmänsä jäsenenä että oppijana.
Oppilas harjoittelee suunnittelemaan toimintaa sekä yhdessä muiden kanssa että itsenäisesti.
Opettaja auttaa oppilasta asettamaan itselleen aiempaa vaativampia tavoitteita sekä arvioimaan
niiden toteutumista.
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Oppilas harjoittelee arvioimaan itseään ja tovereitaan kielen oppijana.
Oppilas opettelee antamaan kannustavaa palautetta ja ottamaan sitä vastaan.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan yhä enemmän vastuuta opinnoistaan.
Opettaja perehdyttää
kielenopiskelussa.

oppilasta

syvemmin

tieto-

ja

viestintäteknologian

käyttöön

Oppilas käyttää hakusanoja monipuolisesti ja hyödyntää linkkikirjastoja opinnoissaan.
Oppilas tuottaa itsenäisesti lyhyen esitelmän valitsemastaan aiheesta ja harjoittelee
prosessikirjoittamista.
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa
tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta
Oppilas harjoittelee viestintää yhä moninaisimmissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi hän
opettelee selviytymään yksinkertaisista palvelutilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee kielen käyttöä monenlaisista aiheista kielitaidon eri osa-alueilla.

Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kieltä sekä tuottamaan
kohdekieltä.
Oppilas rohkaistuu englannin kielen käyttöön osaamallaan kieliaineksella.
Oppilaan kanssa harjoitellaan runsaasti ääntämistä äänne, sana- ja lausetasolla. Hänelle
annetaan mahdollisuus vaativampiinkin kielenkäyttötilanteisiin.
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Hän kokeilee eri kielenkäyttötarkoituksia, ja hänen kanssaan automatisoidaan viestinnän
yksinkertaisia apukeinoja.

Oppilas oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita suullisesti ja ymmärtämään puhutusta kielestä
käsiteltävän aiheen ja ydinsisällön.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään pääkohdat lyhyestä tekstistä ja kirjoittamaan erilaisia
viestejä ja virkkeitä.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: ammatteja, aistit, tunnesanoja, mielipiteen ilmaiseminen, ruoanlaittosanastoa,
kodin tavaroita, taidesanastoa, kierrätyssanastoa, tietotekniikka.
Rakeet: imperfekti, apuverbejä, futuuri alustavasti, kysymyslauseita, of-genetiivi, adjektiivien
vertailu, adverbejä, prepositioita, kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittuja pronomineja, some,
every, any- ja no- alkuiset pronominit
T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän
jatkamisen keinoja
Oppilas harjoittelee käyttämään kielitaitoaan yhä vaativammissa tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas harjoittelee kielen käyttöä monenlaisista aiheista kielitaidon eri osa-alueilla.
Hän kokeilee eri kielenkäyttötarkoituksia, ja hänen kanssaan automatisoidaan viestinnän
yksinkertaisia apukeinoja.
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kieltä sekä tuottamaan
kohdekieltä.
Oppilas rohkaistuu englannin kielen käyttöön osaamallaan kieliaineksella.
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Oppilaan kanssa harjoitellaan runsaasti ääntämistä äänne, sana- ja lausetasolla. Hänelle
annetaan mahdollisuus vaativampiinkin kielenkäyttötilanteisiin.
Oppilas oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita suullisesti ja ymmärtämään puhutusta kielestä
käsiteltävän aiheen ja ydinsisällön.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään pääkohdat lyhyestä tekstistä ja kirjoittamaan erilaisia
viestejä ja virkkeitä.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: ammatteja, aistit, tunnesanoja, mielipiteen ilmaiseminen, ruoanlaittosanastoa,
kodin tavaroita, taidesanastoa, kierrätyssanastoa, tietotekniikka.
Rakeet: imperfekti, apuverbejä, futuuri alustavasti, kysymyslauseita, of-genetiivi, adjektiivien
vertailu, adverbejä, prepositioita, kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittuja pronomineja, some,
every, any- ja no- alkuiset pronominit
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia
harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Oppilas harjoittelee kielen käyttöä monenlaisista aiheista kielitaidon eri osa-alueilla. Hän kokeilee
eri kielenkäyttötarkoituksia, ja hänen kanssaan automatisoidaan viestinnän yksinkertaisia
apukeinoja.
Oppilas harjoittelee kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kielenkäyttöä sekä kohdekielen
tuottamista. Hän rohkaistuu englannin kielen käyttöön pienelläkin kieliaineksella. Hän tuottaa
pieniä, muutaman lauseen tarinoita tutuista aiheista.
Oppilas harjoittelee kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kielenkäyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
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Vuosiluokat 3-6

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

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee kielen käyttöä monenlaisista aiheista kielitaidon eri osa-alueilla.
Hän kokeilee eri kielenkäyttötarkoituksia, ja hänen kanssaan automatisoidaan viestinnän
yksinkertaisia apukeinoja.
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kieltä sekä tuottamaan
kohdekieltä.
Oppilas rohkaistuu englannin kielen käyttöön osaamallaan kieliaineksella.
Oppilaan kanssa harjoitellaan runsaasti ääntämistä äänne, sana- ja lausetasolla. Hänelle
annetaan mahdollisuus vaativampiinkin kielenkäyttötilanteisiin.
Oppilas oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita suullisesti ja ymmärtämään puhutusta kielestä
käsiteltävän aiheen ja ydinsisällön.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään pääkohdat lyhyestä tekstistä ja kirjoittamaan erilaisia
viestejä ja virkkeitä.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: ammatteja, aistit, tunnesanoja, mielipiteen ilmaiseminen, ruoanlaittosanastoa,
kodin tavaroita, taidesanastoa, kierrätyssanastoa, tietotekniikka.
Rakeet: imperfekti, apuverbejä, futuuri alustavasti, kysymyslauseita, of-genetiivi, adjektiivien
vertailu, adverbejä, prepositioita, kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittuja pronomineja, some,
every, any- ja no- alkuiset pronominit
T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja
kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
Oppilas oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa suullisissa ja kirjallisissa
tuotoksissaan.
Oppilas oppii ymmärtämään puhutusta ja kirjoitetusta kielestä käsiteltävän aiheen ja ydinsisällön.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
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ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee kielen käyttöä monenlaisista aiheista kielitaidon eri osa-alueilla.
Hän kokeilee eri kielenkäyttötarkoituksia, ja hänen kanssaan automatisoidaan viestinnän
yksinkertaisia apukeinoja.
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kieltä sekä tuottamaan
kohdekieltä.
Oppilas rohkaistuu englannin kielen käyttöön osaamallaan kieliaineksella.
Oppilaan kanssa harjoitellaan runsaasti ääntämistä äänne, sana- ja lausetasolla. Hänelle
annetaan mahdollisuus vaativampiinkin kielenkäyttötilanteisiin.
Oppilas oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita suullisesti ja ymmärtämään puhutusta kielestä
käsiteltävän aiheen ja ydinsisällön.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään pääkohdat lyhyestä tekstistä ja kirjoittamaan erilaisia
viestejä ja virkkeitä.
Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: ammatteja, aistit, tunnesanoja, mielipiteen ilmaiseminen, ruoanlaittosanastoa,
kodin tavaroita, taidesanastoa, kierrätyssanastoa, tietotekniikka.
Rakeet: imperfekti, apuverbejä, futuuri alustavasti, kysymyslauseita, of-genetiivi, adjektiivien
vertailu, adverbejä, prepositioita, kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittuja pronomineja, some,
every, any- ja no- alkuiset pronominit
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Oppilas oppii ymmärtämään pääkohdat lyhyestä tekstistä ja kirjoittamaan erilaisia viestejä ja
virkkeitä.
Oppilaan kanssa harjoitelaan runsaasti ääntämistä äänne-, sana- ja lausetasolla. Hänelle
annetaan mahdollisuus vaativampiinkin kielenkäyttötilanteisiin.
Aihepiireinä: oppilas laajentaa tietoja edellisinä vuosinaan oppimistaan aiheista, minkä lisäksi hän
harjoittelee kertomaan ja kirjoittamaan asioita Suomesta, luonnosta ja erilaisista juhlista.
Rakeet:
- imperfekti

- adjektiivien vertailu
- adverbejä
- prepositioita
- kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittuja pronomineja
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- of-genetiivi

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee kielen käyttöä monenlaisista aiheista kielitaidon eri osa-alueilla.
Hän kokeilee eri kielenkäyttötarkoituksia, ja hänen kanssaan automatisoidaan viestinnän
yksinkertaisia apukeinoja.
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään kohteliasta ja eri tilanteisiin sopivaa kieltä sekä tuottamaan
kohdekieltä.
Oppilas rohkaistuu englannin kielen käyttöön osaamallaan kieliaineksella.
Oppilaan kanssa harjoitellaan runsaasti ääntämistä äänne, sana- ja lausetasolla. Hänelle
annetaan mahdollisuus vaativampiinkin kielenkäyttötilanteisiin.
Oppilas oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita suullisesti ja ymmärtämään puhutusta kielestä
käsiteltävän aiheen ja ydinsisällön.
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään pääkohdat lyhyestä tekstistä ja kirjoittamaan erilaisia
viestejä ja virkkeitä.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas kertaa ja laajentaa aiemmin opittua sanavarastoaan.
Aihepiireinä: ammatteja, aistit, tunnesanoja, mielipiteen ilmaiseminen, ruoanlaittosanastoa,
kodin tavaroita, taidesanastoa, kierrätyssanastoa, tietotekniikka.
Rakeet: imperfekti, apuverbejä, futuuri alustavasti, kysymyslauseita, of-genetiivi, adjektiivien
vertailu, adverbejä, prepositioita, kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittuja pronomineja, some,
every, any- ja no- alkuiset pronominit
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Musiikki
Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja
kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään.
Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä
sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee
ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät.
Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla
tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin
tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun
arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten
oppimiskokemusten kautta.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6

Huomioimme musiikinopetuksessamme koulukotiympäristömme tuomat vahvuudet ja
mahdollisuudet. Pyrimme koulumme juhlissa ja tilaisuuksissa hyödyntämään musiikin ryhmiemme
tietoa ja taitoa. Oppiainerajat ylittävät projektit ja yhteistyö koulumme ulkopuolisten
toimijoiden kanssa monipuolistavat työtapojamme ja oppimisympäristöjämme. Pyrimme
sisällyttämään musiikin kursseihimme opintoretkiä ja vierailukäyntejä esimerkiksi studioissa
tai konserteissa sekä lähialueen tapahtumissa. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Mahdollistamme musiikin opetuksessamme oppilaamme musiikillisen ilmaisun monipuolisin
menetelmin ja työtavoin. Painotamme opetuksessamme oman ilmaisun merkitystä arvokkaana
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Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun
rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset
innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

tavoitteena oppilaallemme, ja rohkaisemme oppilastamme omien sävellysten ja sanoitusten
tekemiseen.
Huomioimme opetuksessamme musiikin elämyksellisen roolin. Oppilastamme rohkaisee
kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute. Edellytys käytännön työssä onnistumiselle on lämmin
ja rohkaiseva, erehdyksistäkin oppiva välittämisen työskentelyilmapiiri. Oppimistilanteittemme
tulee tukea oppilaittemme mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä
yhteisiin taide-elämyksiin.
Tavoitteenamme on, että opetuksessamme oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja
arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaamme ymmärrystä musiikin prosesseista ja
tukevat musikaalisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa
työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös
oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä
vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
musiikin
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Ohjauksen apuna voimme käyttää opetuksessamme erilaisia oppimisen
prosesseja ja kokemuksia oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Tärkeintä
ohjauksessamme on kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistista käsitystä omien
tietojen, taitojen ja itseohjautuvuuden kehittymisestä sekä ennen kaikkea pitää yllä oppimisen
ja tekemisen iloa. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Rohkaisemme häntä myös ilmaisemaan itseään musiikin avulla.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset ja
kehitykselliset erot, ja näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme
opettaa erilaisia oppimistekniikoita. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja
oma-aloitteisuuteen. Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme
oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme
erilaiset oppijat huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen.
Ohjauksemme lähtökohtana on oppilaamme vahvuudet ja positiivinen kohtaaminen. Tarjoamme
opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta
hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä
suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.
Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen
tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan
yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin musiikin oppiaineen tavoitteisiin.
3.luokalla arviointi on sanallista, mutta 4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista.
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Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun
osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee musiikkia yksilöllistetyn
oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin
tavoitteisiin perustuen.
Opettajamme määritellessä oppilaan osaamisen tasoa 6.vuosiluokan lukuvuositodistusta varten,
hän käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on
keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan
oppimisen taitojen kehittymistä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä
yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
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Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki
T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-,
rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
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S4 Ohjelmisto

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin

Vuosiluokat 3-6

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
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Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen
kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
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S2 Mistä musiikki muodostuu

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki
T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
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S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
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S4 Ohjelmisto

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman
esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
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S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen
periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.

Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.
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Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki

Vuosiluokat 3-6

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan
musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.

Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
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Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla,
osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa
tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Opettaja opettaa luontevaa äänenkäyttöä, eli laulutekniikkaa, hengittämistä, äänen avaamista.
Oppilas perehtyy myös lauluasentoon ja kuulonhuoltoon.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Opettaja ohjaa rentoutusharjoituksia oppilaille.
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Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu niin kotimaiseen kuin eri kulttuurien musiikkiin.
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan monipuolista ohjelmistoa, kuten lastenmusiikki,
popmusiikki, kansanmusiikki, taidemusiikki ja näyttämömusiikki

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä
yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.

Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
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Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
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Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
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T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-,
rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.

Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
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Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

S1 Miten musiikissa toimitaan
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Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
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Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
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S4 Ohjelmisto

Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen
kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.

Vuosiluokat 3-6

Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
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Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
693

Vuosiluokat 3-6

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
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Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
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ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman
esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
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S2 Mistä musiikki muodostuu

Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen
periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
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Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan
musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
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Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
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S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla,
osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa
tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
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S1 Miten musiikissa toimitaan

Paikallinen tarkennus
Koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan
taitotaso huomioon ottaen.
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
Oppilas harjoittelee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilas kuuntelee musiikkia ja harjoittelee mielipiteensä ilmaisua.
Oppilas oppii musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii hahmottamaan yksinkertaisia musiikillisia rakenteita.
Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Oppilas ymmärtää temmon ja rytmin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteisiin nähden.
Oppilas harjoittelee oman ja ryhmän suorituksen arviointia.
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Oppilas saa kokea, että musiikin opiskelu on tavoitteellista. Harjoiteltua taitoa on mahdollista
esittää esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
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ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Oppilaalle opetetaan nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä
musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.
Oppilas tutustuu suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
Soitinopin vahvistaminen

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä
yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
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S2 Mistä musiikki muodostuu

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-,
rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
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Paikallinen tarkennus

S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
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Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
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Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen
kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
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Arvioinnin kohde

Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
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Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
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ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
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Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman
esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.

S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
709

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.

ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen
periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Vuosiluokat 3-6

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
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Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan
musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
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S1 Miten musiikissa toimitaan

Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
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Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla,
osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa
tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti ja kannustaa muita.
Kehorytmiikan harjoittelua ryhmän taitotason mukaan.
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilaan kanssa tehdään yhteiset pelisäännöt yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaalle musiikin teoriaa, nuottien ja taukojen nimet ja aika-arvot,
tahtiosoitukset.
Oppilas tutustuu myös musiikin dynamiikkaan ja siihen liittyvään termistöön ja symboleihin.
Opettaja mahdollistaa oppilaille esiintymistaitojen harjoittelemisen.
Oppilas tutustuu moniääniseen lauluun.
Oppilas tutustuu bändisoittimiin koulun mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaan musiikillista sanastoa laajennetaan.
Nuottikirjoituksen perusteiden kertaamista

Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
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S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin eri ajanjaksoilta.
Opettaja integroi musiikkia myös muihin oppiaineisiin.
Oppilas tutustuu erilaisiin soitinryhmiin.
Oppilas tutustuu paikalliseen musiikkikulttuuriin sekä sinfoniaorkesterin kokoonpanoon.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle luodaan mahdollisuudet omien musiikillisten näkemysten esittämiseen.
Oppilasta kannustetaan
keksimiseen.

musiikilliseen

improvisointiin

ja

pienimuotoiseen

musiikilliseen

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä
yhteishenkeä yhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
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Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
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Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.

Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
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Paikallinen tarkennus

Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-,
rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
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S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
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Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun
kokonaisvaltaisesti liikkuen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta opastetaan
keskustelemista

Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
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S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
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Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen
kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
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S1 Miten musiikissa toimitaan

Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
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S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan
pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.

Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
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Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
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Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
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Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman
esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
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Paikallinen tarkennus

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen
periaatteita musisoinnin yhteydessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan
musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 3-6

Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
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Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla,
osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa
tavoitteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.
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Arvioinnin kohde

S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen.
Oppilasta rohkaistaan soveltamaan jo opittuja taitoja.
Oppilas tutustuu musiikkiliikuntaan.
Oppilas tutustuu keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien perustekniikoihin.
Oppilas kokeilee yhteismusisointia.
Opettaja ohjaa oppilasta ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn kehittämiseen.
Oppilaalle kerrotaan musiikista tunteiden säätelijänä.
Oppilas harjoittelee valmiiksi annetun liikesarjan mukaan liikkumista (esim. valssi, piiritanssit),
musiikkiliikuntaa.
Opettaja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota musiikin tulkintaan, ilmaisuun ja harmoniaan.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle opetetaan kuulonhuoltoa ja oikeaoppista äänenkäyttöä.
Oppilaalle opetetaan soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen.
Oppilas saa oppia musiikin yhteydestä hyvinvointiin esim. rentoutumisessa.
Oppilas arvioi omia ja ryhmän suorituksia.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
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Paikallinen tarkennus
Esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen
konserttikäynnin tai vierailun muodossa.

kokemuksen

tarkasteleminen

mahdollisen

Opettaja luo opetuksessa yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, historia,
liikunta.
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Oppilas tutustuu musiikin historiallisiin ajanjaksoihin ja tyylisuuntiin (populaari- ja taidemusiikki)
eläytymisen ja tekemisen kautta.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilas tutustuu koulun mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
Oppilas pääsee laulamaan paljon yhteislaulua.
Oppilasta kannustetaan laulamaan yksin tai pienemmissä ryhmissä, mikrofonilaulua.
Rytmi, melodia- ja harmoniasoittimien soiton vahvistaminen.
Oppilaiden yhteissoittoa monipuolistetaan. Käytetään akustisia ja sähköisiä soittimia koulun
varustelun mukaan.
Harjoitellaan kehorytmejä sekä tasa- ja kolmijakoisia rumpukomppeja.
Oppilasta opastetaan
keskustelemista

ääniympäristön

havainnoinnissa

ja

tiedostamisessa

sekä

siitä

Yhteiskuntaoppi
Oppiaineen tehtävä
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja
periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.
Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja
tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia
hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan
sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan
aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään,
että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen
elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita,
ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa.
Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä
sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä,
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Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 4-6

työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja
vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä
ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä
ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista
lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu
ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta
erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa
koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailuilla yhteiskunnallisesti merkittäviin paikkoihin tai
kutsumalla vierailijoita, esimerkiksi yhteiskunnallisia vaikuttajia, koulullemme. Koulukodissamme
työskentelevät ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät voivat perehdyttää oppilaitamme omien
maidensa yhteiskunnallisiin erityispiirteisiin.
Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa opetuksessamme.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Ohjaamme oppilastamme näkemään menneisyyden merkityksen ja tapahtumat nykyisyyden
taustalla. Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman
havainnointiin ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen ottaen huomioon oppilaamme iän.
Huomioimme toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden tietoteknisiä sovelluksia valittaessa.
Huomioimme opetuksessa käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden ja edistämme oppilaamme
kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivan työtavan.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppilaamme
oppiminen onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opetuksessamme kohtaamiseen ja
kiireettömyyteen ja rakennamme sitä oppilaittemme onnistumisten ja vahvuuksien kautta.
Ohjaamme oppilaitamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen.
Voimme käyttää työtapoina kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa
ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
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Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä
yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan
yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja
taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä
heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja
keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla
siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.
Kannustamme oppilaitamme näkemään yhteiskuntaopin opiskelun mielekkäänä ja
tarkoituksenmukaisena ja tuemme oppilaittemme kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi yksilöiksi ja
yhteiskunnan jäseniksi. Ohjaamme oppilaitamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme heitä
tulkitsemaan, vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Voimme käyttää ohjauksen apuna erilaisia oppimisen prosesseja ja kokemuksia, esimerkiksi
oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja
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tukea oppilastamme muodostamaan realistisen käsityksen itsestään aktiivisena oppijana. Lisäksi
tuemme oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ylläpidämme oppimistyön ja tekemisen
iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja
näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme
helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä
ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia
oppimistekniikoita. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset
oppijat huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Tarjoamme
opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä
yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia
toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen
hallintaan.
Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas
hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa
omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin historian oppiaineen tavoitteisiin.
4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista. Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja
otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

Opettajamme määritellessä oppilaan osaamisen tasoa 6.vuosiluokan lukuvuositodistusta
varten, hän käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppilaamme opinnoissa
edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilaamme hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan
toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja
vastuunsa tiedostaen.
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Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee yhteiskuntaoppia
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista
tiedonalana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee yhteistä päätöksentekoa esim. äänestämällä oppilaskunnan jäsenestä,
sopimalla luokan säännöistä.
Oppilas tutustuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin ja pohditaan niiden toteutumista
omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa sekä mediassa.
Oppilas tutustuu demokraattisen vaikuttamisen ja toimimisen taitoihin sekä harjoitellaan niitä esim.
vastuullinen toimiminen perheen, luokan, oppilaskunnan, koulun, harrastusseuran jäsenenä.
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Oppilas harjoittelee keskustelutaitoja.
Oppilas tarkastelee tasa-arvoa luokassa, koulussa, Suomessa ja maailmalla.
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S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii eri medioiden vaikutusta omaan toimintaan.
Oppilas tutustuu lähellä oleviin yhteisöihin esim. perhe, luokka, koulu ja niiden oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen ilmaisemista esim. mielipidekirjoitus, palautelaatikko,
väittelyt.
Oppilas tutustuu Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin
ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy omaan rahankäyttöön, rahankäytön suunnitteluun
kuluttamiseen omassa arjessa ekologisuus ja kierrätys huomioiden.

ja

vastuulliseen

Oppilas tutustuu yleisimpiin ammatteihin, vierailuja mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas opettelee vastuullista toimintaa ja vaikuttamista mediassa ja somessa.
Oppilas pohtii vastuullista toimintaa ja vaikuttamista oman rahankäytön kautta, huomioidaan myös
rahankäyttö netissä.
Oppilas tutustuu rahankäytön suunnitteluun ja pohtii sitä oman rahankäytön kautta sekä tutustuu
tulojen ja menojen välisen suhteen ymmärtämiseen.
Opettaja tukee oppilasta pohtimaan kulutusvalintojen, kierrättämisen, mainonnan ja säästämisen
merkitystä.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan oppilaan mahdollisuutta ansaita rahaa.
Oppilas tutustuu yrittäjyyteen. Oppilas tutustuu lähiympäristön taloudelliseen toimintaan:
lähiympäristön yritykset, työpaikat sekä palvelut ja niiden tuottajat, mahdollisuuksien mukaan
vierailuja ja vierailijoita koululle.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä,
ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan
yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee yhteistä päätöksentekoa esim. äänestämällä oppilaskunnan jäsenestä,
sopimalla luokan säännöistä.
Oppilas tutustuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin ja pohditaan niiden toteutumista
omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa sekä mediassa.
Oppilas tutustuu demokraattisen vaikuttamisen ja toimimisen taitoihin sekä harjoitellaan niitä esim.
vastuullinen toimiminen perheen, luokan, oppilaskunnan, koulun, harrastusseuran jäsenenä.
Oppilas harjoittelee keskustelutaitoja.
Oppilas tarkastelee tasa-arvoa luokassa, koulussa, Suomessa ja maailmalla.
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S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii eri medioiden vaikutusta omaan toimintaan.
Oppilas tutustuu lähellä oleviin yhteisöihin esim. perhe, luokka, koulu ja niiden oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen ilmaisemista esim. mielipidekirjoitus, palautelaatikko,
väittelyt.
Oppilas tutustuu Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin
ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa
T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja
yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.

Oppilas harjoittelee yhteistä päätöksentekoa esim. äänestämällä oppilaskunnan jäsenestä,
sopimalla luokan säännöistä.
Oppilas tutustuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin ja pohditaan niiden toteutumista
omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa sekä mediassa.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas tutustuu demokraattisen vaikuttamisen ja toimimisen taitoihin sekä harjoitellaan niitä esim.
vastuullinen toimiminen perheen, luokan, oppilaskunnan, koulun, harrastusseuran jäsenenä.
Oppilas harjoittelee keskustelutaitoja.
Oppilas tarkastelee tasa-arvoa luokassa, koulussa, Suomessa ja maailmalla.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii eri medioiden vaikutusta omaan toimintaan.
Oppilas tutustuu lähellä oleviin yhteisöihin esim. perhe, luokka, koulu ja niiden oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen ilmaisemista esim. mielipidekirjoitus, palautelaatikko,
väittelyt.
Oppilas tutustuu Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin
ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy omaan rahankäyttöön, rahankäytön suunnitteluun
kuluttamiseen omassa arjessa ekologisuus ja kierrätys huomioiden.

ja

vastuulliseen

Oppilas tutustuu yleisimpiin ammatteihin, vierailuja mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas opettelee vastuullista toimintaa ja vaikuttamista mediassa ja somessa.
Oppilas pohtii vastuullista toimintaa ja vaikuttamista oman rahankäytön kautta, huomioidaan myös
rahankäyttö netissä.
Oppilas tutustuu rahankäytön suunnitteluun ja pohtii sitä oman rahankäytön kautta sekä tutustuu
tulojen ja menojen välisen suhteen ymmärtämiseen.
Opettaja tukee oppilasta pohtimaan kulutusvalintojen, kierrättämisen, mainonnan ja säästämisen
merkitystä.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan oppilaan mahdollisuutta ansaita rahaa.
Oppilas tutustuu yrittäjyyteen. Oppilas tutustuu lähiympäristön taloudelliseen toimintaan:
lähiympäristön yritykset, työpaikat sekä palvelut ja niiden tuottajat, mahdollisuuksien mukaan
vierailuja ja vierailijoita koululle.
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T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy omaan rahankäyttöön, rahankäytön suunnitteluun
kuluttamiseen omassa arjessa ekologisuus ja kierrätys huomioiden.

ja

vastuulliseen

Oppilas tutustuu yleisimpiin ammatteihin, vierailuja mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas opettelee vastuullista toimintaa ja vaikuttamista mediassa ja somessa.
Oppilas pohtii vastuullista toimintaa ja vaikuttamista oman rahankäytön kautta, huomioidaan myös
rahankäyttö netissä.
Oppilas tutustuu rahankäytön suunnitteluun ja pohtii sitä oman rahankäytön kautta sekä tutustuu
tulojen ja menojen välisen suhteen ymmärtämiseen.

Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan oppilaan mahdollisuutta ansaita rahaa.
Oppilas tutustuu yrittäjyyteen. Oppilas tutustuu lähiympäristön taloudelliseen toimintaan:
lähiympäristön yritykset, työpaikat sekä palvelut ja niiden tuottajat, mahdollisuuksien mukaan
vierailuja ja vierailijoita koululle.
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Opettaja tukee oppilasta pohtimaan kulutusvalintojen, kierrättämisen, mainonnan ja säästämisen
merkitystä.

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä
keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee yhteistä päätöksentekoa esim. äänestämällä oppilaskunnan jäsenestä,
sopimalla luokan säännöistä.
Oppilas tutustuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin ja pohditaan niiden toteutumista
omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa sekä mediassa.
Oppilas tutustuu demokraattisen vaikuttamisen ja toimimisen taitoihin sekä harjoitellaan niitä esim.
vastuullinen toimiminen perheen, luokan, oppilaskunnan, koulun, harrastusseuran jäsenenä.
Oppilas harjoittelee keskustelutaitoja.

Vuosiluokat 3-6

Oppilas tarkastelee tasa-arvoa luokassa, koulussa, Suomessa ja maailmalla.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
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esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii eri medioiden vaikutusta omaan toimintaan.
Oppilas tutustuu lähellä oleviin yhteisöihin esim. perhe, luokka, koulu ja niiden oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen ilmaisemista esim. mielipidekirjoitus, palautelaatikko,
väittelyt.
Oppilas tutustuu Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin
ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä
harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti

Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy omaan rahankäyttöön, rahankäytön suunnitteluun
kuluttamiseen omassa arjessa ekologisuus ja kierrätys huomioiden.

ja

vastuulliseen
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S4 Taloudellinen toiminta

Oppilas tutustuu yleisimpiin ammatteihin, vierailuja mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas opettelee vastuullista toimintaa ja vaikuttamista mediassa ja somessa.
Oppilas pohtii vastuullista toimintaa ja vaikuttamista oman rahankäytön kautta, huomioidaan myös
rahankäyttö netissä.
Oppilas tutustuu rahankäytön suunnitteluun ja pohtii sitä oman rahankäytön kautta sekä tutustuu
tulojen ja menojen välisen suhteen ymmärtämiseen.
Opettaja tukee oppilasta pohtimaan kulutusvalintojen, kierrättämisen, mainonnan ja säästämisen
merkitystä.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkastelemaan oppilaan mahdollisuutta ansaita rahaa.
Oppilas tutustuu yrittäjyyteen. Oppilas tutustuu lähiympäristön taloudelliseen toimintaan:
lähiympäristön yritykset, työpaikat sekä palvelut ja niiden tuottajat, mahdollisuuksien mukaan
vierailuja ja vierailijoita koululle.
T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan
median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan: minä erilaisten yhteisöjen jäsenenä sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja harjoittelu lähiympäristössä esim. perhe, luokka,
koulu, Suomi, some, lähiympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.
Oppilas tutustuu lähiympäristön toimijoihin esim. yritykset, järjestöt, yhdistykset.
Oppilas perehtyy yhteiskunnan toimintaan oppilaan, perheen ja lähiyhteisön kannalta.
Oppilas tarkastelee erilaisten arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä ikätason mukaisesti
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S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii eri medioiden vaikutusta omaan toimintaan.
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Oppilas tutustuu lähellä oleviin yhteisöihin esim. perhe, luokka, koulu ja niiden oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
Oppilas harjoittelee oman mielipiteen ilmaisemista esim. mielipidekirjoitus, palautelaatikko,
väittelyt.
Oppilas tutustuu Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin
ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä ja koko Suomessa

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista
tiedonalana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus

Opettaja tukee oppilasta pohtimaan omia eettisiä valintojaan.
Oppilas tutustuu kansalaisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Oppilas tutustuu demokraattisen toiminnan arvoihin ja yhteisen päätöksenteon harjoitteluun.
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Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet ympäristön turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen lähellä ja kauempana.

Oppilasta kannustetaan ottamaan selvää omista oikeuksista ja velvollisuuksista erilaisten ryhmien
jäsenenä.
Oppilas tutustuu oikeusjärjestelmän perusteisiin.
Opettaja ohjaa tarkastelemaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta
lähiympäristössä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

ja

tasa-arvoa

omassa

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä,
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan vähemmistöryhmiä ja monikulttuurisuutta sekä niiden
näkymistä mediassa.
Oppilas harjoittelee demokraattista vaikuttamista erilaisissa ryhmissä esim. perhe, luokka,
oppilaskunta, varttivaltuusto, harrasteryhmät
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.
Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.
Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ammatteihin yleisimpien ammattien lisäksi oman mielenkiinnon ohjaamana,
mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja vierailijoita koululle.
Opettaja tutustuttaa oppilaan työntekoon, mahdollisuuksien mukaan päivän mittainen pieni
työharjoittelu.
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Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöä.
Opettaja perehdyttää oppilaan tarkemmin vastuulliseen kuluttamiseen ja sen aiheuttamiin
muutoksiin maailmassa.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan ekologisuuden ja kierrätyksen osuutta omassa
rahankäytössä ja toiminnassa.
Oppilas tutustuu taloudellisen toiminnan periaatteisiin ja merkitykseen.
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Oppilas tutustuu lähialueen yrityksiin
vierailukäyntejä ja vierailuja koululla.

ja

palveluntuottajiin,

mahdollisuuksien

mukaan

Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan yrittäjyyttä eri näkökulmista.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia eettisiä kulutusvalintoja.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan kulutuksen ja eettisten valintojen vaikutuksia
laajemmalti.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan rahankäyttöä internetissä.
T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään
inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

liittyen

erilaisiin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus

Opettaja tukee oppilasta pohtimaan omia eettisiä valintojaan.
Oppilas tutustuu kansalaisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Oppilas tutustuu demokraattisen toiminnan arvoihin ja yhteisen päätöksenteon harjoitteluun.
Oppilasta kannustetaan ottamaan selvää omista oikeuksista ja velvollisuuksista erilaisten ryhmien
jäsenenä.
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Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet ympäristön turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen lähellä ja kauempana.

Oppilas tutustuu oikeusjärjestelmän perusteisiin.
Opettaja ohjaa tarkastelemaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta
lähiympäristössä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

ja

tasa-arvoa

omassa

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä,
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan vähemmistöryhmiä ja monikulttuurisuutta sekä niiden
näkymistä mediassa.
Oppilas harjoittelee demokraattista vaikuttamista erilaisissa ryhmissä esim. perhe, luokka,
oppilaskunta, varttivaltuusto, harrasteryhmät
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.
Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.
Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ammatteihin yleisimpien ammattien lisäksi oman mielenkiinnon ohjaamana,
mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja vierailijoita koululle.
Opettaja tutustuttaa oppilaan työntekoon, mahdollisuuksien mukaan päivän mittainen pieni
työharjoittelu.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöä.
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Opettaja perehdyttää oppilaan tarkemmin vastuulliseen kuluttamiseen ja sen aiheuttamiin
muutoksiin maailmassa.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan ekologisuuden ja kierrätyksen osuutta omassa
rahankäytössä ja toiminnassa.
Oppilas tutustuu taloudellisen toiminnan periaatteisiin ja merkitykseen.
Oppilas tutustuu lähialueen yrityksiin
vierailukäyntejä ja vierailuja koululla.
744

ja

palveluntuottajiin,

mahdollisuuksien

mukaan

Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan yrittäjyyttä eri näkökulmista.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia eettisiä kulutusvalintoja.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan kulutuksen ja eettisten valintojen vaikutuksia
laajemmalti.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan rahankäyttöä internetissä.
T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä,
ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan
yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet ympäristön turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen lähellä ja kauempana.

Oppilas tutustuu kansalaisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Oppilas tutustuu demokraattisen toiminnan arvoihin ja yhteisen päätöksenteon harjoitteluun.
Oppilasta kannustetaan ottamaan selvää omista oikeuksista ja velvollisuuksista erilaisten ryhmien
jäsenenä.
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Opettaja tukee oppilasta pohtimaan omia eettisiä valintojaan.

Oppilas tutustuu oikeusjärjestelmän perusteisiin.
Opettaja ohjaa tarkastelemaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta
lähiympäristössä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

ja

tasa-arvoa

omassa

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä,
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan vähemmistöryhmiä ja monikulttuurisuutta sekä niiden
näkymistä mediassa.
Oppilas harjoittelee demokraattista vaikuttamista erilaisissa ryhmissä esim. perhe, luokka,
oppilaskunta, varttivaltuusto, harrasteryhmät
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.
Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.
Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja
yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
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Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
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Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet ympäristön turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen lähellä ja kauempana.
Opettaja tukee oppilasta pohtimaan omia eettisiä valintojaan.
Oppilas tutustuu kansalaisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Oppilas tutustuu demokraattisen toiminnan arvoihin ja yhteisen päätöksenteon harjoitteluun.
Oppilasta kannustetaan ottamaan selvää omista oikeuksista ja velvollisuuksista erilaisten ryhmien
jäsenenä.
Oppilas tutustuu oikeusjärjestelmän perusteisiin.
Opettaja ohjaa tarkastelemaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta
lähiympäristössä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

ja

tasa-arvoa

omassa

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä,
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan vähemmistöryhmiä ja monikulttuurisuutta sekä niiden
näkymistä mediassa.
Oppilas harjoittelee demokraattista vaikuttamista erilaisissa ryhmissä esim. perhe, luokka,
oppilaskunta, varttivaltuusto, harrasteryhmät
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.

Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
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Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.

S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ammatteihin yleisimpien ammattien lisäksi oman mielenkiinnon ohjaamana,
mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja vierailijoita koululle.
Opettaja tutustuttaa oppilaan työntekoon, mahdollisuuksien mukaan päivän mittainen pieni
työharjoittelu.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöä.
Opettaja perehdyttää oppilaan tarkemmin vastuulliseen kuluttamiseen ja sen aiheuttamiin
muutoksiin maailmassa.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan ekologisuuden ja kierrätyksen osuutta omassa
rahankäytössä ja toiminnassa.
Oppilas tutustuu taloudellisen toiminnan periaatteisiin ja merkitykseen.
Oppilas tutustuu lähialueen yrityksiin
vierailukäyntejä ja vierailuja koululla.

ja

palveluntuottajiin,

mahdollisuuksien

mukaan

Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan yrittäjyyttä eri näkökulmista.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia eettisiä kulutusvalintoja.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan kulutuksen ja eettisten valintojen vaikutuksia
laajemmalti.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan rahankäyttöä internetissä.
T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
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Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
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Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ammatteihin yleisimpien ammattien lisäksi oman mielenkiinnon ohjaamana,
mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja vierailijoita koululle.
Opettaja tutustuttaa oppilaan työntekoon, mahdollisuuksien mukaan päivän mittainen pieni
työharjoittelu.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöä.
Opettaja perehdyttää oppilaan tarkemmin vastuulliseen kuluttamiseen ja sen aiheuttamiin
muutoksiin maailmassa.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan ekologisuuden ja kierrätyksen osuutta omassa
rahankäytössä ja toiminnassa.
Oppilas tutustuu taloudellisen toiminnan periaatteisiin ja merkitykseen.
Oppilas tutustuu lähialueen yrityksiin
vierailukäyntejä ja vierailuja koululla.

ja

palveluntuottajiin,

mahdollisuuksien

mukaan

Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan yrittäjyyttä eri näkökulmista.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia eettisiä kulutusvalintoja.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan kulutuksen ja eettisten valintojen vaikutuksia
laajemmalti.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan rahankäyttöä internetissä.
T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Erilaisten arvojen, näkökulmien ja
tarkoitusperien hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että
eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
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S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet ympäristön turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen lähellä ja kauempana.
Opettaja tukee oppilasta pohtimaan omia eettisiä valintojaan.
Oppilas tutustuu kansalaisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Oppilas tutustuu demokraattisen toiminnan arvoihin ja yhteisen päätöksenteon harjoitteluun.
Oppilasta kannustetaan ottamaan selvää omista oikeuksista ja velvollisuuksista erilaisten ryhmien
jäsenenä.
Oppilas tutustuu oikeusjärjestelmän perusteisiin.
Opettaja ohjaa tarkastelemaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta
lähiympäristössä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

ja

tasa-arvoa

omassa

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä,
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan vähemmistöryhmiä ja monikulttuurisuutta sekä niiden
näkymistä mediassa.
Oppilas harjoittelee demokraattista vaikuttamista erilaisissa ryhmissä esim. perhe, luokka,
oppilaskunta, varttivaltuusto, harrasteryhmät
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.
Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.
Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
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Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä
keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet ympäristön turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen lähellä ja kauempana.
Opettaja tukee oppilasta pohtimaan omia eettisiä valintojaan.
Oppilas tutustuu kansalaisoikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Oppilas tutustuu demokraattisen toiminnan arvoihin ja yhteisen päätöksenteon harjoitteluun.

Oppilas tutustuu oikeusjärjestelmän perusteisiin.
Opettaja ohjaa tarkastelemaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta
lähiympäristössä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

ja

tasa-arvoa

omassa

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista omassa lähiympäristössä,
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
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Oppilasta kannustetaan ottamaan selvää omista oikeuksista ja velvollisuuksista erilaisten ryhmien
jäsenenä.

Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan vähemmistöryhmiä ja monikulttuurisuutta sekä niiden
näkymistä mediassa.
Oppilas harjoittelee demokraattista vaikuttamista erilaisissa ryhmissä esim. perhe, luokka,
oppilaskunta, varttivaltuusto, harrasteryhmät
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.
Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.
Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä
harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
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S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ammatteihin yleisimpien ammattien lisäksi oman mielenkiinnon ohjaamana,
mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä ja vierailijoita koululle.
Opettaja tutustuttaa oppilaan työntekoon, mahdollisuuksien mukaan päivän mittainen pieni
työharjoittelu.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöä.
Opettaja perehdyttää oppilaan tarkemmin vastuulliseen kuluttamiseen ja sen aiheuttamiin
muutoksiin maailmassa.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan ekologisuuden ja kierrätyksen osuutta omassa
rahankäytössä ja toiminnassa.
Oppilas tutustuu taloudellisen toiminnan periaatteisiin ja merkitykseen.
Oppilas tutustuu lähialueen yrityksiin
vierailukäyntejä ja vierailuja koululla.

ja

palveluntuottajiin,

mahdollisuuksien

mukaan

Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan yrittäjyyttä eri näkökulmista.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia eettisiä kulutusvalintoja.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan kulutuksen ja eettisten valintojen vaikutuksia
laajemmalti.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan rahankäyttöä internetissä.
T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan
median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan omat vaikutusmahdollisuudet lähiympäristössä ja
laajemmin omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmassa (internet, some), esimerkkejä
erilaisista yhteisöistä, joihin oppilas voi kuulua.
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Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

Oppilas tutustuu lähiympäristössä toimiviin järjestöihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyön
merkeissä.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen median vaikutukseen
oman mielipiteiden ja käsitysten muotoutumisessa.
Opettaja tukee oppilasta ymmärtämään, mitä tarkoittaa aktiivinen kansalaisuus ja vastuullisuus
mediassa, somessa, internetissä ja miten demokratia toteutuu esim. lähiympäristössä, Suomessa,
Euroopassa ja maailmalla.
Oppilas tutustuu Suomessa toimivien isojen järjestöjen esim. MLL, SPR, Unicef toimintaan.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.

Ympäristöoppi
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.
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Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
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mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla
syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella
pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.
Hyödynnämme ympäristöopin opetuksessa Valtion koulukotiyksiköiden sijaintia luonnon
ääressä. Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailuilla lähialueemme rakennettuun
ja luonnonympäristöön. Myös leirikoulumme antavat mahdollisuuden maastotyöskentelyyn.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjämme joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Koulukodissamme työskentelevät ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijämme voivat perehdyttää
oppilaitamme esimerkiksi omien maidensa luonnon erityispiirteisiin ja eläimistöön.

Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivan. Opettajamme
valitsee yhdessä oppilaan kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu
parhaiten. Ohjaamme oppilastamme myös kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä
itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa
oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
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Pyrimme ohjauksessamme, oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kouluyksiköissämme toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus
ovat tärkeässä roolissa. Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat
tärkeässä roolissa. Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman
havainnointiin ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen huomioon ottaen hänen ikänsä. Huomioimme
toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden valitessamme tietoteknisiä sovelluksia. Huomioimme
opetuksessamme käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden ja edistämme oppilaamme kykyä
ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.

toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.
Kannustamme oppilastamme näkemään ympäristöopin opiskelun mielekkäänä ja
tarkoituksenmukaisena ja tuemme oppilaamme kasvua muita ihmisiä ja luontoa kunnioittaviksi,
vastuullisiksi yksilöiksi. Ohjaamme oppilastamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme
häntä tulkitsemaan, vertailemaan ja soveltamaan hankittua tietoa. Voimme käyttää ohjauksemme
apuna erilaisia oppimisen prosesseja ja kokemuksia, esimerkiksi oppimispäiväkirjamaisesti
tallentavia menetelmiä. Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja tukea oppilastamme
muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Lisäksi tuemme oppilaamme
itseohjautuvuuden kehittymistä sekä pidämme yllä oppimistyön ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja
näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme
helpottavat oppilaidemme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä
ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia
oppimistekniikoita. Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme
oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Eriyttäminen
perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme lähtökohtana on oppilaamme vahvuudet ja
positiivinen kohtaaminen. Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa,
tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain
muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja
kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille
tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten
tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi
arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa.
Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus,
temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Vuosiluokat 3-6

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja
toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin ympäristöopin tavoitteisiin. 3.luokalla
arviointi on sanallista ja 4.luokasta eteenpäin arviointimme on numeerista. Arviointimme on
monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
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edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee ympäristöoppia
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Keskeistä opinnoissa edistymisen kannalta on tutkimisen
ja toimimisen taitojen lisäksi myös ympäristöopin eri tiedonalojen osaaminen. Tavoitteena on
tunnistaa eri tiedonalojen merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä,
ihmisessä ja ihmisen toiminnassa.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun
sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.

Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen
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Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä.
Samalla oppilas tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.

Vuosiluokat 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus

Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
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Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- perhe
- ystävät
- tunteet
- terveelliset elämäntavat, oma terveys ja puhtaus
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- luvallinen ja luvaton toiminta
- lähiympäristön vaaratekijät
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- turvallinen liikennekäyttäytyminen jalan ja pyörällä
- liikennemerkit esim. koulumatkalla
- yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita esim. vaaka
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- lähialueen luonto- ja kulttuurikohteisiin tutustuminen
- suomi ja maanosat karttapallolla
- pääilmansuunnat
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- lähiympäristön yleisimmät kasvi- sieni- ja eläinlajit sekä niiden havainnoiminen
- kasvien, sienten ja eläinten luokittelua
- kasvin kasvatusprojekti: "siemenestä kasviksi"
- Suomen havu- ja lehtipuita
- elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön erot ja muutokset
- sääilmiöiden tarkkailu
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Paikallinen tarkennus
- arkielämän aineiden ja esineiden tutkiminen ja raportointi
- veden kiertokulku
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Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kierrätys
- omien valintojen vaikutus (minä, perhe ja lähiympäristö)
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- perhe
- ystävät

Vuosiluokat 3-6

- tunteet
- terveelliset elämäntavat, oma terveys ja puhtaus
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
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käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- luvallinen ja luvaton toiminta
- lähiympäristön vaaratekijät
- turvallinen liikennekäyttäytyminen jalan ja pyörällä
- liikennemerkit esim. koulumatkalla
- yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita esim. vaaka
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- lähialueen luonto- ja kulttuurikohteisiin tutustuminen
- suomi ja maanosat karttapallolla
- pääilmansuunnat
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

- lähiympäristön yleisimmät kasvi- sieni- ja eläinlajit sekä niiden havainnoiminen
- kasvien, sienten ja eläinten luokittelua
- kasvin kasvatusprojekti: "siemenestä kasviksi"
- Suomen havu- ja lehtipuita
- elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön erot ja muutokset
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- sääilmiöiden tarkkailu
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- arkielämän aineiden ja esineiden tutkiminen ja raportointi
- veden kiertokulku
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kierrätys
- omien valintojen vaikutus (minä, perhe ja lähiympäristö)
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja
mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
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Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
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Arvioinnin kohde

kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.

Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.

771

Vuosiluokat 3-6

Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä
ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
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Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

S1 Minä ihmisenä

Vuosiluokat 3-6

Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
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Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.

Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
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Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
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Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
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globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa
ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.

Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
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Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.

turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
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Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
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Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti
ja ergonomisesti
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Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
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Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
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vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
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Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
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Arvioinnin kohde

mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.

Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
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Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen
ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja
kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
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Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
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Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
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Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
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Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
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vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
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Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
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tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
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Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan tuella elollisen ja elottoman luonnon sekä rakennetun ympäristön
eroihin ja muutoksiin, niin teoriassa kuin käytännössä.
Oppilas havainnoi lähiympäristöä tavoitteena oppia erottamaan kasvi- sieni- ja eläinlajeja
toisistaan. Lisäksi oppilas oppii luokittelemaan kasveja sieniä ja eläimiä. Esim. puut heinät, linnut
nisäkkäät. Oppilas oppii tunnistamaan ainakin tavallisimmat havu- ja lehtipuut.
Oppilaat toteuttavat luokassa "siemenestä kasviksi" projektin opettajan tuen ja ohjauksen avulla.
Projektissa kasvatetaan luokassa jokin kasvi. Sen avulla pystytään konkretisoimaan, mitä
tarvitaan, jotta kasvi varttuu siemenestä kasviksi.
Oppilas havainnoi sääilmiöitä esim. pitämällä havaintopäiväkirjaa säästä.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan avulla arkielämän aineita ja esineitä, ja opettelee havaintojen raportointia.
Raportoinnin ei tarvitse olla syvällistä.
Tavoitteena on tutustua raportoinnin periaatteeseen eli raportoidaan se mikä voidaan havaita.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan, miksi vesi ei lopu ja mistä sitä tulee aina lisää. Tutkitaan
aihetta veden kiertokulku.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus

Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.
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Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä
sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan itseensä ihmisenä. Opettaja ohjaa oppilasta tunnistaan
lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä: perhe, sukulaiset, ystävät.
Oppilas havainnoi ja pohtii, kuinka läheiset ihmiset vaikuttavat häneen.
Oppilasta opetetaan tunnistaan ja erottamaan tunteitaan keskustellen, harjoittein esim. draaman
keinoin.
Opettaja ohjaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan, miten elämäntavat vaikuttavat omaan
elämään ja viihtymiseen.
Oppilaalle vahvistuu tieto, mitkä ovat ruokailutottumusten ja puhtauden vaikutus terveyteen ja
jaksamiseen.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
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Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilasta tunnistamaan oikea ja väärä ja sitä, mikä on luvatonta ja mikä luvallista.
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Oppilaan tulee tunnistaa kiusaaminen ja väkivalta, ja hänellä tulee olla selkeänä mielessä miten
toimia, jos sellaista kohdataan.
Opettaja ohjaa oppilasta työskentelemään mielekkäästi erilaisissa ryhmissä. Samalla oppilas
tutustuu monipuolisin tehtävin ryhmätyöskentelyyn.
Oppilaan kanssa kerrataan koulun ja kodin ympäristöjen vaaratekijöitä sekä turvallisen
liikennekäyttäytymisen jalan ja pyörällä kuljettaessa. Oppilas opettelee koulumatkan varrella
näkyvien liikennemerkkien merkityksen.
Opettaja luo oppilaille mahdollisuuden tutustua käytännössä kodin yksinkertaisten mekaanisten
laitteiden toimintaan esim. vaaka ja kottikärryt.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tunnistamaan pääilmansuunnat.
Oppilas tutustuu virtuaalisesti ja kirjojen avulla maapalloon. Oppilas osaa näyttää kartalta
maanosat ja Suomi.
Oppilas tutustuu lähialueen luontoja kulttuurikohteisiin oppitunneilla ja vierailukäynnein.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii omien valintojen vaikutusta eri tavaroiden ja aineiden riittävyyteen.
Oppilas oppii, miksi kannattaa kierrättää ja miten kierrätystä voi itse arkielämässä toteuttaa.
Luokka voi käydä tutustumiskäynnillä kierrätyskeskuksessa.

Vuosiluokka 4

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun
sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
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- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
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- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
807

Vuosiluokat 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen

- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
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Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
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- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja
mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus

- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
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- fyysinen ja henkinen koskemattomuus

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
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- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen

koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
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- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
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säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä
ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
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- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
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ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
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Arvioinnin kohde

terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
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- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
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kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus

- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
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- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
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- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
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elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus

- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
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- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa
ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
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- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
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Paikallinen tarkennus

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti
ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
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- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
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käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista

- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
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- maa- ja kallioperän tutkiminen

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
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mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö

- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
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- ilmansuunnat

ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja

- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
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- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen

ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
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- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
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kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
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vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen
ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja
kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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S1 Minä ihmisenä

Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat
- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede
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Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
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- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
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- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- kitka ja vipu
- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

838

Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
- eliöiden havainnointia ja tutkimista
- maa- ja kallioperän tutkiminen
- laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet

- elinympäristöt: vesi ja suo
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
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- kitka ja vipu

säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
- ääni ja valo ilmiönä
- ruoan tuottaminen
- aineiden olomuodot
- maapallon luonnonvarat
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä
sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
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terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
- yleisimpien sairauksien tunnistaminen ja itsehoito
- terveelliset elämäntavat ja henkinen hyvinvointi
- tunteiden halintaa sekä tunteiden nimeämistä ja ilmaisutapoja
- omien ja yhteiskunnan arvojen pohtiminen
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- erilaiset ryhmät ja niissä toimiminen
- harjoitellaan ensiavun perustaitoja
- kiusaamisen ja väkivallan tunnistaminen sekä avun hakeminen
- turvallisuusnäkökohtien huomioiminen jokapäiväisessä elämässä
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
- karttojen käyttö
- ilmansuunnat

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
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- Pohjoismaiden ja Baltian maantiede

ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
- kulutus ja jätteen vähentäminen esim. tuotteet elinkaari
- omien valintojen vaikutus lähiympäristöön ja kouluun
- vastuut ja velvollisuudet kotona

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun
sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
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Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
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koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus

Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
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terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
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Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
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Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
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Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.

toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
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Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja
mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä

Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
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Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus

Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
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Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.

Vuosiluokat 3-6

Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
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turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus

Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä
ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
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turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus

Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
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Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa
ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
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Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
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ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti
ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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S1 Minä ihmisenä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
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tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.

Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
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Paikallinen tarkennus

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
868

Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
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Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen
ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja
kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
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Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
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Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.

ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
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yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
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Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
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Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa eri metsätyyppeihin ja soihin, teoriassa ja käytännössä,
ja tekee kasvion.
Oppilasta autetaan tutustumaan lähialueen kulttuuriin ja ominaispiirteisiin sekä verrattaan niitä
Suomen eri alueiden ominaispiirteisiin. Toisten alueiden ominaispiirteiden oppiminen voidaan
yhdistää tiedon hakemisen oppimiseen.
Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii mitä on palaminen ja yhteyttäminen.
Oppilasta ohjataan tutustumaan lämpöenergiaan ja energialajien muuntumiseen sekä
sähköntuottamiseen.
Oppilas tutkii lähiavaruutta ja aurinkokuntaa sekä ajan rytmittymistä maapallon liikkeiden mukaan
(vuosi, vuorokausi).

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä
sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmisen fysiologiaa liikkumisen ja verenkierron osalta: luusto,
lihakset ja verenkierto sekä niiden muuttuminen eri käkausina.
Oppilas tutustuu murrosikään ja sen tuomiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin ihmisessä. Opettaja
käy läpi mielen ailahteluun, seksuaalisuuden kehittymiseen ja ihmisen lisääntymiseen liittyvät
asiat.
Opettaja opettaa ja antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin opiskelutaitoihin ja ohjaa
heitä löytämään tyylin oppia. Oppilasta ohjataan tiedostamaan elinikäisen oppimisen tärkeys.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
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yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa opettajan avulla turvalliseen elämään oppimista, ja hän jatkaa keskittyen
sähkö- ja paloturvallisuuteen. Opitaan toimimaan kohdatessa tulipalo ja erotetaan verkkovirralla
toimivat laitteet paristokäyttöisistä tiedostaen, kuinka paljon vaarallisempia verkkovirtalaitteet ovat
sähköiskun sattuessa.
Opettaja ohjaa oppilasta toimimaan myrkytystilanteissa ja tiedostamaan, että täytyy tietää mitä
suuhunsa laittaa.
Opiskellaan yleiset hälytysmerkit ja toimiminen niiden kuuluessa. Opettaja keskustelee yhdessä
oppilaiden kanssa tupakasta ja päihteistä myrkytyksen aiheuttajina.
Oppilaan vuorovaikutustaitoja kehitetään keskittymällä väittelytaitoihin ja oman mielipiteen
perusteluun.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii maantieteessä Eurooppaa, napa-alueita ja valtameriä. Samalla oppilas tutustuu
kartaston käyttöön ja tulkintaan
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Miten ihminen on toimillaan vaikuttanut ja
vaikuttaa luontoon, esim. ilmastonmuutos?
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Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään maailman kulttuuriperintöä ja sen säilyttämisen tärkeyttä

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun
sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
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Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.

Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
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Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.

kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään
pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin
osaamistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
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yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja
vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja
arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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S4 Ympäristön tutkiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
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Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään
havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja
mittausvälineitä käyttäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä
tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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S1 Minä ihmisenä

Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä
ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.

Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
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S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja
lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti ja itseään suojellen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.

Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
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Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
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Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa
ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita
sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti
ja ergonomisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

907

Vuosiluokat 3-6

S4 Ympäristön tutkiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
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Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.

Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
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Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.

Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
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Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
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Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia
näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen
ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja
kehityksen ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
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Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
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ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
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ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
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vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
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Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.

tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
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T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Oppilas tutustuu voiman käsitteeseen ja siihen miten voimaa hyödynnetään, ja sen käyttöä
hallitaan ja helpotetaan.
Oppilas perehtyy opettajan avulla, mitä on teknologia. Miten se on kehittynyt, mitä vaikutuksia sillä
on meidän elämään ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevaisuuteen?
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Paikallinen tarkennus

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee eläinten ja kasvien erilaisia lisääntymistapoja.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa mikä on ravintoketju ja miten sen muutokset vaikuttavat
elämän kiertokulkuun.
Oppilasta ohjataan pohtimaan miten ihmisen toiminta vaikuttaa elinympäristöön ja elämisen
mahdollisuuksiin paikallisesti ja globaalisti
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten
merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä
sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.
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S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilasta opiskelutekniikoiden oppimisessa ja sopivan löytämisessä. Samalla
opetellaan itsenäistä opiskelua, joka tukee tulevaa opiskelua.
Oppilasta opetetaan tunnistamaan mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja psyykkisten sairauksien
oireita: Miten niihin pitää suhtautua, minkälaista apua ja mistä apua voi saada?
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa toimintaa ja vastuun ottamista yläkouluun siirryttäessä.
Keskustelujen avulla käydään läpi, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Tutustutaan tasa-arvoon
ja pohditaan sen merkitystä eri näkökulmista.
Opettaja ohjaa oppilaita keskustelemaan päihteistä ja niiden vaikutuksesta
päihteettömyydestä. Oppilas tutustuu päihteiden vaaroihin ja vaikutuksiin.

sekä

Oppilas syventyy opettajan avulla arjessa käytettäviin laitteisin ja niiden toimintaperiaatteisiin,
teoriassa ja käytännössä.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Paikallinen tarkennus
Oppilas opiskelee muiden maanosien maantiedettä ja laajentaa sekä vahvistaa globaalia
ymmärrystä sen kautta. Huomioidaan opetuksessa ajankohtaisia tapahtumia maailmalta
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Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta syvempään pohdintaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa
elinympäristöön ja kestävän kehityksen suuntaan. Mitä keinoja jokaisella on auttaa maapalloa
kehittymään kestävästi ja miten oppilas voi vaikuttaa siihen itse.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.
Oppilasta ohjataan miettimään mihin ne perustuvat, mitä ne ovat, miten ne näkyy ja miten niiden
pitää näkyä jokaisen elämässä.

Valinnainen 6.luokka
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Vuosiluokka 6
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14.

Vuosiluokat 7-9

14.1.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen
vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen
ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia,
että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen
ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden
mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden
kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden
kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista
päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
Vuosiluokkien 6. ja 7. välinen siirtymävaihe
Siirtymä tarkoittaa oppilaillemme usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja
ympäristöön tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista.
Tällöin on tärkeää, että kotona ja koulussamme huolehditaan oppilaittemme mahdollisuudesta
tuntea olonsa turvalliseksi samalla, kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen.
Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy yläkouluun siirryttäessä, ja monet tulevaisuuteen vaikuttavat
valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Tarkistamme lain edellyttämän erityisen tuen päätöksen ennen
seitsemännelle luokalle siirtymistä.
Valtion koulukotien koulussa vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita
kokonaisvaltaisesti voimakkaiden kehitysvuosien aikana, tarjota jokaiselle oppilaallemme
mahdollisimman hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja kannustaa kaikkia oppilaitamme opintojensa
jatkamiseen. Opetuksemme pohjaa kohtaamisessa tapahtuvaan vahvistumiseen ja oppimiseen.
Oppilaamme kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista
ja valinnoista päättämiseen on tärkeää. Oppiaineiden rinnalla oppilaamme harjoittelevat
luonteentaitoja ja sosio-emotionaalisten taitoja.
Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan
siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita
työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä.

14.2.

Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden
kehitysvuosien aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta
ja kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen. Erityistä huolta pidetään siitä, että
jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille
ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaiden väliset yksilölliset
kehityserot, myös poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa
selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen
ja rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista,
kavereista ja lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista
kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää. Välittämisellä, yksilöllisellä
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Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan
opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä
kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja koulun
yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki.
Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo
turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista.
Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan
sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa
syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä
oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon
sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu
lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat
mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun
yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun
esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.

14.3.

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan
koulutusvaiheeseen siirtyminen

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät
päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista
yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille
mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä
turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää
nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä
kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat
tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista
ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa
keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatkoopintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.
Tarkempi kuvaus on laadittu tehostetun ohjauksen ohjasuunnitelmaan. Tämä löytyy
kokonaisuudessaan liitteistä.

14.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä
tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 7-9.
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Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä.
Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät. Koulu
voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen
merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että ympäröivää maailmaa.
Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen
kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat
vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.
Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan
oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä
kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista
pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä
kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee.
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Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle
luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä
oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

14.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan
edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan
ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja
oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat
oppimis- ja opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä tietoisesti. Oppilaat tarvitsevat keinoja
tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian ja muiden
apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja
soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan
itseä ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja.
Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon
rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa
kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus
tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä
tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia
näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan.
Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden
välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen
ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja
hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua
herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia.
Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien
ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation
ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla
pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilaita autetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja
uravalinnoista ja tekemään valintansa perustellusti omia taipumuksiaan ja kiinnostuksen
kohteitaan arvostaen.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan
elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja.
Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vaikutuksia opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön
tutustutaan monipuolisesti ja osallistutaan sen ylläpitoon ja uusintamiseen. Oppilaat saavat
mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja oppivat huomaamaan
niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen
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Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää
elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään
kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan
tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa
sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä
edistetään suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja
kohtaan. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen ja toteutumiseen
maailmassa.

kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan ja
vaikuttaa esimerkiksi taiteen keinoin.
Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen
yhteistyöhön liittyvien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä
dialogia kehittyy. Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan
osaamistaan soveltaen monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa.
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti
muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään
monipuolisesti. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään
runsaasti mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaita kannustetaan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan
ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia
osallistua koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan
terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään
unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä
päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaalisia taitoja
harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden
ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa. Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan
onnettomuustilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja
vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä
huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.
Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään
teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja
yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja
kustannusten muodostumista sekä harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten
ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä
eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan
kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää
analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan
edellytyksiään oman talouden suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin
elämän eri alueilla.
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L4 Monilukutaito
Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien
oppiaineiden opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten,
numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua
tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa
lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen
hyödyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja harjoitellaan
eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita rohkaistaan
käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä,
mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti tilaisuuksia näiden taitojen
yhteistoiminnalliseen harjoittelemiseen.
Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä
käytettäviin teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät kertoviin,
kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan
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kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja
tulkitaan myös työelämään liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä
monipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista
lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai ostotarjousten
edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan
menetelmiä ja esittämisen tapoja. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä
eri medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten
viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista.
Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille
muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden
opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja
vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja
vaikutuksia kestävään kehitykseen.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien
työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen
käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja
jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä.
Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja turvallinen toiminta:
Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä.
Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus
tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla.
Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta
sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja
tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn
pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös
erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Vuorovaikutus
ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja
vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita
opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan
hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella
ja Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa
opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja,
kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja
olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan
työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan
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Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää
kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan
lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että
viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa
asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen
merkitys. Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia
ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot,
koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa
organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.

myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat
saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä
yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää
opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista. Heitä rohkaistaan tunnistamaan
ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään
opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten
sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia
asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa
luokkayhteisössä ja eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva
monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset
auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat
saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista
kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taideelämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta.
Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen
toimintaan. Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti,
etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen
oikeutusta eri näkökulmista. Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen
ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit
laajentavat vastuun piiriä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle,
yhteiskunnalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden
välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että
yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää
hyvinvointia edistäviksi. Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja
osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua
osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

14.6.

Oppiaineet

Biologia
Oppiaineen tehtävä
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä,
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien
toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Vuosiluokat 7-9

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen
avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään
sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen
virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia
muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian
käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.
Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä
yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun
sekä työelämään.
Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan
soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan
liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan
vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon
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monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä
kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja
globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa
tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle
ominaisia tutkimusmenetelmiä. Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että
oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa,
käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä.
Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon
oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia
kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja
harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian
opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät
oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti
ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä.

Hyödynnämme biologian opetuksessamme koulukotiemme sijaintia luonnon ääressä.
Rikastamme
opetustamme
esimerkiksi
vierailuilla
lähialueen
rakennettuun
ja
luonnonympäristöön. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen
mukaisesti.
Koulukodeissamme työskentelevät ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät voivat perehdyttää
oppilaitamme esimerkiksi omien maidensa luonnon erityispiirteisiin ja eläimistöön. Pyrimme
oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen. Rakennamme onnistuneita
oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme vahvuuksien kautta.
Koulumme opetuksessa ovat toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus tärkeässä
roolissa, samoin kuin oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet.
Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman havainnointiin ja
tulkintaan sekä vuorovaikutukseen.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Ohjaamme oppilastamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme häntä
itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa
oppilastamme omien työtapojensa suunnittelussa ja arvioinnissa.

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen
havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä.
Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan
huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet huomioidaan erilaisten työmenetelmien
valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen,
vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo
ennestään opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden mahdolliset
vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin
omien vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja
hyödyntäen. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat
erilaisissa rooleissa ja etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9

Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
biologian
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaidemme kasvua luontoa kunnioittaviksi, vastuullisiksi
yksilöiksi. Ohjaamme oppilaitamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme heitä tulkitsemaan,
vertailemaan ja soveltamaan hankittua tietoa.
Voimme käyttää ohjauksemme tukena erilaisia oppimisen prosesseja ja kokemuksia, esimerkiksi
oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Ohjauksessamme tärkeää on kannustaa
ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana.
Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen
ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen
aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista
löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä
ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita
rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan
käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian summatiivisessa arvioinnissa oppilailla
tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan
tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä.
Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää
erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä,
tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa
ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan
työskentelytaitoja.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt biologian
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9
yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on biologian
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta
ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy biologian päättöarviointiin ja siitä
muodostettavaan päättöarvosanaan.
Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen
saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella biologiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten
lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai
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vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa
ilmaistaan myös alemman arvosanan osaaminen.
Arviointimme vuosiluokkien 7-9 biologiassa on numeraalista. Annamme oppilaallemme
säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta hänen oppimisensa edistymisestä ja
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Palaute on sanallista ja numeerista
sekä luonteeltaan kannustavaa, mikä tukee oppilaamme itseluottamuksen kehittymistä ja
opiskelumotivaatiota. Opettajiemme antama palaute auttaa oppilastamme huomaamaan myös,
mitä tietoja ja taitoja hänen tulisi edelleen kehittää ja miten. Oppilaamme harjoittelee arvioimaan
omaa edistymistään yksilöllisen oppimisen kautta. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi
oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee biologiaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa luokitella metsäekosysteemin
osia elollisiin ja elottomiin. Oppilas rakentaa
yksinkertaisen ravintoketjun esimerkkilajeista.
Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin lajeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa luokitella ja nimetä
metsäekosysteemin osia ja kertoa niiden
toiminnasta. Oppilas tunnistaa ja nimeää
erilaisia ekosysteemejä. Oppilas tunnistaa ja
nimeää lajeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ja perustella
metsäekosysteemin perusrakenteen
ja toiminnan. Oppilas vertailee eri
ekosysteemejä ja selittää niiden syntyyn
vaikuttavia tekijöitä. Oppilas tunnistaa
ja nimeää monipuolisesti lajeja eri
ekosysteemeistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja kertoa
metsäekosysteemin perusrakenteen ja
toiminnan. Oppilas tunnistaa, nimeää
ja vertailee erilaisia ekosysteemejä.
Oppilas tunnistaa ja nimeää lajeja eri
ekosysteemeistä.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
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Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.

Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
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Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä eliökunnat sekä eri
eliöryhmille yhteisiä perusrakenteita ja
toimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa nimetä eliökunnat ja perustella
eliökunnan luokittelun periaatteita. Oppilas
tunnistaa, luokittelee ja vertailee keskeisimpiä
eliöryhmiä. Oppilas nimeää ja vertailee
eliöiden rakenteita sekä selittää eliöiden
elintoimintoja ja niiden tehtäviä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä eliökunnat. Oppilas
nimeää ja vertailee eliöiden perusrakenteita ja
kuvailee elintoimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimeätä eliökunnat ja
kuvailla eliökunnan luokittelun periaatteita
esimerkkilajien avulla. Oppilas nimeää ja
vertailee eliöiden perusrakenteita sekä kertoo
eliöiden elintoiminnoista ja niiden tehtävistä.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
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Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa erilaisissa
elinympäristöissä elävien eliöiden
ominaisuuksia. Oppilas antaa joitakin
esimerkkejä erilaisissa elinympäristöissä
elävistä eliöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää eliöiden sopeutumista
eri elinympäristöihin ja kertoo sopeutumiseen
liittyviä syy-seuraussuhteita. Oppilas
perustelee elinympäristöjen merkityksen
luonnon monimuotoisuudelle. Oppilas
perustelee, miksi monimuotoisuus on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten lajit sopeutuvat
eri elinympäristöihin. Oppilas kertoo, mitä
monimuotoisuus tarkoittaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä
lajien esiintymisestä ja lajien sopeutumisesta
eri elinympäristöihin. Oppilas kertoo
esimerkkejä elinympäristöjen merkityksestä
luonnon monimuotoisuudelle. Oppilas kertoo,
miksi monimuotoisuus on tärkeää.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
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Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.

Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
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Paikallinen tarkennus

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän
ja ympäristön vaikutuksista yksilön
ominaisuuksiin. Oppilas antaa käytännön
esimerkkejä, mihin bioteknologiaa
hyödynnetään. Oppilas kuvailee, miten elämä
ja monimuotoisuus ovat kehittyneet evoluution
kautta. Oppilas selittää perinnöllisyyden ja
evoluution yhteyden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän
ja ympäristön vaikutuksista yksilön
ominaisuuksiin. Oppilas tietää, mitä
bioteknologia tarkoittaa. Oppilas kuvailee,
miten elämä ja monimuotoisuus ovat
kehittyneet evoluution kautta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perimän ja ympäristön
yhteisvaikutuksen yksilön ominaisuuksien
muodostumisessa ja soveltaa osaamistaan
käytännön esimerkkeihin. Oppilas kertoo
esimerkkejä siitä, mihin bioteknologiaa
hyödynnetään, sekä bioteknologian
mahdollisuuksista ja haasteista. Oppilas
kuvailee, miten elämä ja monimuotoisuus
ovat kehittyneet evoluution kautta, ja
antaa esimerkkejä evoluutiosta jatkuvana
prosessina. Oppilas selittää perinnöllisyyden
ja evoluution yhteyden esimerkkien avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, että yksilön
ominaisuuksiin vaikuttavat sekä perimä että
ympäristö. Oppilas kertoo, että eliöt ovat
kehittyneet evoluution tuloksena.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.

Vuosiluokat 7-9

Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.
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S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä ihmisen elimiä ja
elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä. Oppilas
kertoo ihmisen kasvun ja kehittymisen
keskeisiä vaiheita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee
keskeisimpien elimistöjen tehtäviä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla ihmisen
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä ja
selittää, kuinka ne muodostavat toiminnallisia
kokonaisuuksia. Oppilas selittää perustellen
ihmisen kasvun ja kehittymisen keskeisiä
vaiheita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja. Oppilas kuvailee ihmisen
kasvun ja kehittymisen keskeisiä vaiheita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen
vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ihmisen
toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Oppilas
luettelee kestävän kehityksen osa-alueet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä
ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
Oppilas kuvailee kestävän kehityksen
osa-alueet ja antaa esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi biologian
näkökulmasta. Oppilas kertoo biotaloudesta ja
ekosysteemipalveluista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa perustella, miten ihmisen
toiminta vaikuttaa ympäristöön ja tarkastelee
muutosten seurauksia. Oppilas selittää syyseuraussuhteita kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa ja perustelee näkemyksensä
biologisen tiedon pohjalta. Oppilas arvioi
biotalouden ja ekosysteemipalveluiden
merkitystä kestävän tulevaisuuden
näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla ja antaa esimerkkejä
ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
Oppilas kuvailee kestävän kehityksen osaalueet ja antaa joitakin esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi biologian
näkökulmasta. Oppilas antaa esimerkkejä
biotaloudesta ja ekosysteemipalveluista.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
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Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T7 ohjata oppilasta kehittämään
seuraussuhteiden ymmärtämistä

luonnontieteellistä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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ajattelutaitoa

sekä

syy-

ja

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää biologisia
peruskäsitteitä. Oppilas esittää oppimansa
biologisen ilmiön omin sanoin ja valitsee
sopivan tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
asettaa yksinkertaisia kysymyksiä luonnosta
ja luonnonilmiöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas esittää
oppimansa asian omin sanoin jäsennellysti
biologialle ominaisella tavalla sekä valitsee
sopivan tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja
luonnonilmiöistä sekä selittää ja perustelee
luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin biologian
peruskäsitteitä ja liittää niitä annettuihin
biologian ilmiöihin. Oppilas kertoo
oppimastaan biologisesta ilmiöstä
yksinkertaisesti omin sanoin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas esittää
oppimansa asian omin sanoin biologialle
ominaisella tavalla sekä valitsee sopivan
tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
esittää joitakin mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä kertoo
luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
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S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T8 opastaa oppilasta
viestintäteknologiaa

käyttämään

biologian

tutkimusvälineistöä

ja

tieto-

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas
käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian
tutkimusvälineistöä. Oppilas hakee biologista
tietoa erilaisista tietolähteistä sekä valitsee
joitakin luotettavia tietolähteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu opetukseen laboratoriossa
ja maastossa. Oppilas käyttää joitakin
biologian tutkimusvälineitä ohjattuna. Oppilas
hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
laboratoriossa ja maastossa ohjatusti. Oppilas
käyttää biologian tutkimusvälineistöä ohjeen
mukaan. Oppilas hakee biologista tietoa
muutamasta erilaisesta tietolähteestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä
ja arvioi eri biologian tutkimusvälineistön
soveltuvuutta työskentelyyn. Oppilas hakee
biologista tietoa erilaisista tietolähteistä
sekä arvioi tietolähteiden luotettavuutta ja
soveltuvuutta.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.

Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin

946

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten
ilmiöiden ymmärtämiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
toteuttaa kasvatuskokeen ja tekee siitä
päätelmiä tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön
liittyen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
pienimuotoisen perinteisen tai digitaalisen
kasvikokoelman tai muun digitaalisen
eliökokoelman. Oppilas toteuttaa ohjatusti
kasvatuskokeen ja kertoo kasvatuskokeen
tulokset.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
laajahkon ja huolellisesti toteutetun
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
suunnittelee ja toteuttaa kasvatuskokeen,
arvioi kokeen tulosten luotettavuutta
sekä selittää, miten kasvatuskoe liittyy
tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa koostaa ohjatusti pienen
eliökokoelman. Oppilas osallistuu kasvien
kasvatukseen.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

947

Vuosiluokat 7-9

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas suunnittelee ja tekee
pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja
raportoi sen tuloksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu biologisen tutkimuksen
tekoon ja kertoo, mitä tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa havainnoida laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas tekee pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa
oman tutkimuksen itsenäisesti ja raportoi sen
tulokset selkeästi.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
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S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten
omat valinnat vaikuttavat terveyteen ja
ympäristöön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä,
miten biologisia tietoja ja taitoja voi soveltaa
omassa elämässä ja yhteiskunnallisessa
keskustelussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia ja perustella, miten
biologisia tietoja voi soveltaa omassa
elämässään sekä yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa biologisen tiedon
pohjalta esimerkkejä siitä, miten omat valinnat
vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.

Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.

Arvioinnin kohde
Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden
merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa järvi- ja merivettä, planktonia, vesien selkärangattomia
eläimiä ja kaloja.
Opettaja ohjaa oppilasta raportoimaan tutkimustuloksistaan.
Opettaja ohjaa oppilasta tarkkailemaan, havainnoimaan ja dokumentoimaan lintujen elämää.
Oppilas tutustuu tarkemmin paikallisen tai kansallisen meriluonnon erityispiirteisiin suunnitellen,
toteuttaen ja raportoiden meriprojektin.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kehittämään luontosuhdettaan. Retket suuntautuvat aluksi
pihaympäristöön, josta laajennetaan luonnon tarkkailuja tutkimusmatkoja järven- ja
merenrannalle. Näillä retkillä opettaja ohjaa oppilasta keräämään tutkimusaineistoa
luokkahuoneessa jatkuvaa biologista tutkimusta varten.
Opettaja opastaa oppilasta retkeilemään eri vuodenaikoina.
Samaan lähiluonnon paikkaan tutustumalla havainnoidaan ja dokumentoidaan eri vuodenaikojen
ja ihmisen vaikutuksia elinympäristöön.
Opettaja ohjaa oppilasta kalastamaan eri vuodenaikoina, eri paikoissa tai eri tyyleillä. Mahdollinen
kalasaalis pyritään hyödyntämään ruuanlaitossa tai luokkahuoneessa tutkimusmateriaalina.
Opettaja opastaa retkillä oppilasta tunnistamaan ainakin yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.
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S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tukee oppilaan tutustumista järvien ja merien vesiekosysteemiin ohjaten retkiä,
tutkimusmateriaalinkeruuta, jatkokäsittelyä ja tulosten raportointia.
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Oppilas koostaa opettajan ohjauksessa pihan ja järvenrantojen kasvillisuudesta kasvikokoelman
esimerkiksi perinteisesti kuivaamalla tai digitaalisesti kuvaten
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
vertailemalla eliöiden elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Opettaja ohjaa oppilasta suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kasvinkasvatusprojektin
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisten kysymysten pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot
ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy opettajan ohjauksessa veden säästämiseen, suojeluun ja puhdistamiseen.
Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana luokka-asterajat ylittävään opintokokonaisuuteen
ilmastonmuutoksesta.
Oppilaiden yhteisprojektissa seitsemäsluokkalaisten osuus on tutustua ja raportoida muille
vesistöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja toisaalta siitä miten ilmastonmuutoksen
eteneminen näkyy vesistöissä

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa luokitella metsäekosysteemin
osia elollisiin ja elottomiin. Oppilas rakentaa
yksinkertaisen ravintoketjun esimerkkilajeista.
Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin lajeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa luokitella ja nimetä
metsäekosysteemin osia ja kertoa niiden
toiminnasta. Oppilas tunnistaa ja nimeää
erilaisia ekosysteemejä. Oppilas tunnistaa ja
nimeää lajeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ja perustella
metsäekosysteemin perusrakenteen
ja toiminnan. Oppilas vertailee eri
ekosysteemejä ja selittää niiden syntyyn
vaikuttavia tekijöitä. Oppilas tunnistaa
ja nimeää monipuolisesti lajeja eri
ekosysteemeistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja kertoa
metsäekosysteemin perusrakenteen ja
toiminnan. Oppilas tunnistaa, nimeää
ja vertailee erilaisia ekosysteemejä.
Oppilas tunnistaa ja nimeää lajeja eri
ekosysteemeistä.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus

Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
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Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.

Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
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sekä

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä eliökunnat sekä eri
eliöryhmille yhteisiä perusrakenteita ja
toimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa nimetä eliökunnat ja perustella
eliökunnan luokittelun periaatteita. Oppilas
tunnistaa, luokittelee ja vertailee keskeisimpiä
eliöryhmiä. Oppilas nimeää ja vertailee
eliöiden rakenteita sekä selittää eliöiden
elintoimintoja ja niiden tehtäviä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä eliökunnat. Oppilas
nimeää ja vertailee eliöiden perusrakenteita ja
kuvailee elintoimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimeätä eliökunnat ja
kuvailla eliökunnan luokittelun periaatteita
esimerkkilajien avulla. Oppilas nimeää ja
vertailee eliöiden perusrakenteita sekä kertoo
eliöiden elintoiminnoista ja niiden tehtävistä.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus

Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
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Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.

Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa erilaisissa
elinympäristöissä elävien eliöiden
ominaisuuksia. Oppilas antaa joitakin
esimerkkejä erilaisissa elinympäristöissä
elävistä eliöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää eliöiden sopeutumista
eri elinympäristöihin ja kertoo sopeutumiseen
liittyviä syy-seuraussuhteita. Oppilas
perustelee elinympäristöjen merkityksen
luonnon monimuotoisuudelle. Oppilas
perustelee, miksi monimuotoisuus on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten lajit sopeutuvat
eri elinympäristöihin. Oppilas kertoo, mitä
monimuotoisuus tarkoittaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä
lajien esiintymisestä ja lajien sopeutumisesta
eri elinympäristöihin. Oppilas kertoo
esimerkkejä elinympäristöjen merkityksestä
luonnon monimuotoisuudelle. Oppilas kertoo,
miksi monimuotoisuus on tärkeää.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.

Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
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Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.

Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
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sekä

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän
ja ympäristön vaikutuksista yksilön
ominaisuuksiin. Oppilas antaa käytännön
esimerkkejä, mihin bioteknologiaa
hyödynnetään. Oppilas kuvailee, miten elämä
ja monimuotoisuus ovat kehittyneet evoluution
kautta. Oppilas selittää perinnöllisyyden ja
evoluution yhteyden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän
ja ympäristön vaikutuksista yksilön
ominaisuuksiin. Oppilas tietää, mitä
bioteknologia tarkoittaa. Oppilas kuvailee,
miten elämä ja monimuotoisuus ovat
kehittyneet evoluution kautta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perimän ja ympäristön
yhteisvaikutuksen yksilön ominaisuuksien
muodostumisessa ja soveltaa osaamistaan
käytännön esimerkkeihin. Oppilas kertoo
esimerkkejä siitä, mihin bioteknologiaa
hyödynnetään, sekä bioteknologian
mahdollisuuksista ja haasteista. Oppilas
kuvailee, miten elämä ja monimuotoisuus
ovat kehittyneet evoluution kautta, ja
antaa esimerkkejä evoluutiosta jatkuvana
prosessina. Oppilas selittää perinnöllisyyden
ja evoluution yhteyden esimerkkien avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, että yksilön
ominaisuuksiin vaikuttavat sekä perimä että
ympäristö. Oppilas kertoo, että eliöt ovat
kehittyneet evoluution tuloksena.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.

S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
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Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.

perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä ihmisen elimiä ja
elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä. Oppilas
kertoo ihmisen kasvun ja kehittymisen
keskeisiä vaiheita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee
keskeisimpien elimistöjen tehtäviä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla ihmisen
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä ja
selittää, kuinka ne muodostavat toiminnallisia
kokonaisuuksia. Oppilas selittää perustellen
ihmisen kasvun ja kehittymisen keskeisiä
vaiheita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja. Oppilas kuvailee ihmisen
kasvun ja kehittymisen keskeisiä vaiheita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen
vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

Vuosiluokat 7-9
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ihmisen
toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Oppilas
luettelee kestävän kehityksen osa-alueet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä
ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
Oppilas kuvailee kestävän kehityksen
osa-alueet ja antaa esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi biologian
näkökulmasta. Oppilas kertoo biotaloudesta ja
ekosysteemipalveluista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa perustella, miten ihmisen
toiminta vaikuttaa ympäristöön ja tarkastelee
muutosten seurauksia. Oppilas selittää syyseuraussuhteita kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa ja perustelee näkemyksensä
biologisen tiedon pohjalta. Oppilas arvioi
biotalouden ja ekosysteemipalveluiden
merkitystä kestävän tulevaisuuden
näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla ja antaa esimerkkejä
ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
Oppilas kuvailee kestävän kehityksen osaalueet ja antaa joitakin esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi biologian
näkökulmasta. Oppilas antaa esimerkkejä
biotaloudesta ja ekosysteemipalveluista.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.

T7 ohjata oppilasta kehittämään
seuraussuhteiden ymmärtämistä

luonnontieteellistä

ajattelutaitoa

sekä

syy-

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää biologisia
peruskäsitteitä. Oppilas esittää oppimansa
biologisen ilmiön omin sanoin ja valitsee
sopivan tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
asettaa yksinkertaisia kysymyksiä luonnosta
ja luonnonilmiöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas esittää
oppimansa asian omin sanoin jäsennellysti
biologialle ominaisella tavalla sekä valitsee
sopivan tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja
luonnonilmiöistä sekä selittää ja perustelee
luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin biologian
peruskäsitteitä ja liittää niitä annettuihin
biologian ilmiöihin. Oppilas kertoo
oppimastaan biologisesta ilmiöstä
yksinkertaisesti omin sanoin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas esittää
oppimansa asian omin sanoin biologialle
ominaisella tavalla sekä valitsee sopivan
tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
esittää joitakin mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä kertoo
luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
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Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.
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Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
T8 opastaa oppilasta
viestintäteknologiaa

käyttämään

biologian

tutkimusvälineistöä

ja

tieto-

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas
käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian
tutkimusvälineistöä. Oppilas hakee biologista
tietoa erilaisista tietolähteistä sekä valitsee
joitakin luotettavia tietolähteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu opetukseen laboratoriossa
ja maastossa. Oppilas käyttää joitakin
biologian tutkimusvälineitä ohjattuna. Oppilas
hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
laboratoriossa ja maastossa ohjatusti. Oppilas
käyttää biologian tutkimusvälineistöä ohjeen
mukaan. Oppilas hakee biologista tietoa
muutamasta erilaisesta tietolähteestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä
ja arvioi eri biologian tutkimusvälineistön
soveltuvuutta työskentelyyn. Oppilas hakee
biologista tietoa erilaisista tietolähteistä
sekä arvioi tietolähteiden luotettavuutta ja
soveltuvuutta.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
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S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.
Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.

Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä
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Paikallinen tarkennus

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten
ilmiöiden ymmärtämiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
toteuttaa kasvatuskokeen ja tekee siitä
päätelmiä tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön
liittyen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
pienimuotoisen perinteisen tai digitaalisen
kasvikokoelman tai muun digitaalisen
eliökokoelman. Oppilas toteuttaa ohjatusti
kasvatuskokeen ja kertoo kasvatuskokeen
tulokset.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
laajahkon ja huolellisesti toteutetun
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
suunnittelee ja toteuttaa kasvatuskokeen,
arvioi kokeen tulosten luotettavuutta
sekä selittää, miten kasvatuskoe liittyy
tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa koostaa ohjatusti pienen
eliökokoelman. Oppilas osallistuu kasvien
kasvatukseen.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.
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Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas suunnittelee ja tekee
pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja
raportoi sen tuloksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu biologisen tutkimuksen
tekoon ja kertoo, mitä tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa havainnoida laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas tekee pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa
oman tutkimuksen itsenäisesti ja raportoi sen
tulokset selkeästi.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.
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Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.

971

Vuosiluokat 7-9

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten
omat valinnat vaikuttavat terveyteen ja
ympäristöön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä,
miten biologisia tietoja ja taitoja voi soveltaa
omassa elämässä ja yhteiskunnallisessa
keskustelussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia ja perustella, miten
biologisia tietoja voi soveltaa omassa
elämässään sekä yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa biologisen tiedon
pohjalta esimerkkejä siitä, miten omat valinnat
vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
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Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
972

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden
merkityksen hahmottaminen

Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutkimaan metsäluontoa. Tutkien tutustutaan puiden, pensaiden,
varpujen, ruohojen, sienien, jäkälien ja sammalien rakenteeseen sekä elinympäristövaatimuksiin.
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa soluja, luita ja lihaksia, ravintoaineita, veren rakennetta,
hengityksen ja sydämen toimintaa, hermoston toimintaa, aisteja sekä periytyviä ominaisuuksia.
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän
ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja
arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas retkeilee opettajan johdolla aluksi lähimetsissä. Retkeilyaluetta laajennetaan, jotta
muutkin metsätyypit tulevat tutuksi.
Oppilaat tutustuvat opettajan ohjaamana yleisimpiin metsän kasvi- ja eläinlajeihin niiden omassa
elinympäristössä.
Kerätään retkillä kasvimateriaalia myöhempää luokkahuoneessa tapahtuvaa tutkimusta varten.
Oppilas suunnittelee yhdessä oppilastovereidensa ja opettajansa kanssa retken, jonka aikana
tutustutaan luonnontilaiseen metsään ja talousmetsään.
Opettaja tarjoaa retkillä tai
metsänuudistamisen eri tapoihin.

teemapäivinä

oppilailleen

mahdollisuuden

tutustua

Retkiä tehdään kaikkina vuodenaikoina.
Talvisien retkien aikana perehdytään eläinten ja kasvien talvehtimistapoihin
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta omaksumaan perustiedon metsien, soiden ja
elinympäristöistä. Opettaja ohjaa oppilasta vertailemaan erilaisia elinympäristöjä.

tuntureiden
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Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä
ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-,
tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa
painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.

Oppilas täydentää seitsemännellä luokalla aloittamaansa kasvikokoelmaansa metsien ja soiden
kasveilla.
S4 Mitä elämä on?
Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin.
Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen
perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan
perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ohjaavat muodostamaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden talvisista olosuhteista.
Käsitellään teemapäivien tai – viikon aikana eläinten ja ihmisten selviytymistä kylmässä mm.
kylmältä suojautumista, kylmyyden vaikutuksia elintoimintoihin, paleltumien ensiapua sekä
talviurheilulajeja. Opettaja tukee oppilaan projektityön etenemistä
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisten kysymysten pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot
ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan
ekosysteemipalveluihin.

ohjauksessa

metsien

ja

soiden

moninaiskäyttöön

sekä

Opettaja kannustaa oppilasta perehtymään luonnonvarojen kestävän käytön periaatteisiin.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään luonnonsuojelun merkitys.
Tutustutaan käytännönsuojelutoimiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa luokitella metsäekosysteemin
osia elollisiin ja elottomiin. Oppilas rakentaa
yksinkertaisen ravintoketjun esimerkkilajeista.
Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin lajeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa luokitella ja nimetä
metsäekosysteemin osia ja kertoa niiden
toiminnasta. Oppilas tunnistaa ja nimeää
erilaisia ekosysteemejä. Oppilas tunnistaa ja
nimeää lajeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ja perustella
metsäekosysteemin perusrakenteen
ja toiminnan. Oppilas vertailee eri
ekosysteemejä ja selittää niiden syntyyn
vaikuttavia tekijöitä. Oppilas tunnistaa
ja nimeää monipuolisesti lajeja eri
ekosysteemeistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja kertoa
metsäekosysteemin perusrakenteen ja
toiminnan. Oppilas tunnistaa, nimeää
ja vertailee erilaisia ekosysteemejä.
Oppilas tunnistaa ja nimeää lajeja eri
ekosysteemeistä.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
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T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä eliökunnat sekä eri
eliöryhmille yhteisiä perusrakenteita ja
toimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa nimetä eliökunnat ja perustella
eliökunnan luokittelun periaatteita. Oppilas
tunnistaa, luokittelee ja vertailee keskeisimpiä
eliöryhmiä. Oppilas nimeää ja vertailee
eliöiden rakenteita sekä selittää eliöiden
elintoimintoja ja niiden tehtäviä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä eliökunnat. Oppilas
nimeää ja vertailee eliöiden perusrakenteita ja
kuvailee elintoimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimeätä eliökunnat ja
kuvailla eliökunnan luokittelun periaatteita
esimerkkilajien avulla. Oppilas nimeää ja
vertailee eliöiden perusrakenteita sekä kertoo
eliöiden elintoiminnoista ja niiden tehtävistä.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.

Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
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Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa erilaisissa
elinympäristöissä elävien eliöiden
ominaisuuksia. Oppilas antaa joitakin
esimerkkejä erilaisissa elinympäristöissä
elävistä eliöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää eliöiden sopeutumista
eri elinympäristöihin ja kertoo sopeutumiseen
liittyviä syy-seuraussuhteita. Oppilas
perustelee elinympäristöjen merkityksen
luonnon monimuotoisuudelle. Oppilas
perustelee, miksi monimuotoisuus on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten lajit sopeutuvat
eri elinympäristöihin. Oppilas kertoo, mitä
monimuotoisuus tarkoittaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä
lajien esiintymisestä ja lajien sopeutumisesta
eri elinympäristöihin. Oppilas kertoo
esimerkkejä elinympäristöjen merkityksestä
luonnon monimuotoisuudelle. Oppilas kertoo,
miksi monimuotoisuus on tärkeää.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
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T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän
ja ympäristön vaikutuksista yksilön
ominaisuuksiin. Oppilas antaa käytännön
esimerkkejä, mihin bioteknologiaa
hyödynnetään. Oppilas kuvailee, miten elämä
ja monimuotoisuus ovat kehittyneet evoluution
kautta. Oppilas selittää perinnöllisyyden ja
evoluution yhteyden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän
ja ympäristön vaikutuksista yksilön
ominaisuuksiin. Oppilas tietää, mitä
bioteknologia tarkoittaa. Oppilas kuvailee,
miten elämä ja monimuotoisuus ovat
kehittyneet evoluution kautta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perimän ja ympäristön
yhteisvaikutuksen yksilön ominaisuuksien
muodostumisessa ja soveltaa osaamistaan
käytännön esimerkkeihin. Oppilas kertoo
esimerkkejä siitä, mihin bioteknologiaa
hyödynnetään, sekä bioteknologian
mahdollisuuksista ja haasteista. Oppilas
kuvailee, miten elämä ja monimuotoisuus
ovat kehittyneet evoluution kautta, ja
antaa esimerkkejä evoluutiosta jatkuvana
prosessina. Oppilas selittää perinnöllisyyden
ja evoluution yhteyden esimerkkien avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, että yksilön
ominaisuuksiin vaikuttavat sekä perimä että
ympäristö. Oppilas kertoo, että eliöt ovat
kehittyneet evoluution tuloksena.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.

Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
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S5 Ihminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.
Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.
Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä ihmisen elimiä ja
elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä. Oppilas
kertoo ihmisen kasvun ja kehittymisen
keskeisiä vaiheita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee
keskeisimpien elimistöjen tehtäviä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla ihmisen
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä ja
selittää, kuinka ne muodostavat toiminnallisia
kokonaisuuksia. Oppilas selittää perustellen
ihmisen kasvun ja kehittymisen keskeisiä
vaiheita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä
elimiä ja elimistöjä. Oppilas kuvailee keskeisiä
elintoimintoja. Oppilas kuvailee ihmisen
kasvun ja kehittymisen keskeisiä vaiheita.

S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.
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Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.
Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
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T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen
vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ihmisen
toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Oppilas
luettelee kestävän kehityksen osa-alueet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä
ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
Oppilas kuvailee kestävän kehityksen
osa-alueet ja antaa esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi biologian
näkökulmasta. Oppilas kertoo biotaloudesta ja
ekosysteemipalveluista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa perustella, miten ihmisen
toiminta vaikuttaa ympäristöön ja tarkastelee
muutosten seurauksia. Oppilas selittää syyseuraussuhteita kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa ja perustelee näkemyksensä
biologisen tiedon pohjalta. Oppilas arvioi
biotalouden ja ekosysteemipalveluiden
merkitystä kestävän tulevaisuuden
näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla ja antaa esimerkkejä
ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.
Oppilas kuvailee kestävän kehityksen osaalueet ja antaa joitakin esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi biologian
näkökulmasta. Oppilas antaa esimerkkejä
biotaloudesta ja ekosysteemipalveluista.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.

T7 ohjata oppilasta kehittämään
seuraussuhteiden ymmärtämistä

luonnontieteellistä

ajattelutaitoa

sekä

syy-

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää biologisia
peruskäsitteitä. Oppilas esittää oppimansa
biologisen ilmiön omin sanoin ja valitsee
sopivan tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
asettaa yksinkertaisia kysymyksiä luonnosta
ja luonnonilmiöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas esittää
oppimansa asian omin sanoin jäsennellysti
biologialle ominaisella tavalla sekä valitsee
sopivan tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja
luonnonilmiöistä sekä selittää ja perustelee
luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin biologian
peruskäsitteitä ja liittää niitä annettuihin
biologian ilmiöihin. Oppilas kertoo
oppimastaan biologisesta ilmiöstä
yksinkertaisesti omin sanoin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas esittää
oppimansa asian omin sanoin biologialle
ominaisella tavalla sekä valitsee sopivan
tavan tiedon esittämiseen. Oppilas
esittää joitakin mielekkäitä kysymyksiä
luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä kertoo
luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S5 Ihminen
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Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.
Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.
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Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
T8 opastaa oppilasta
viestintäteknologiaa

käyttämään

biologian

tutkimusvälineistöä

ja

tieto-

ja
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Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas
käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian
tutkimusvälineistöä. Oppilas hakee biologista
tietoa erilaisista tietolähteistä sekä valitsee
joitakin luotettavia tietolähteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu opetukseen laboratoriossa
ja maastossa. Oppilas käyttää joitakin
biologian tutkimusvälineitä ohjattuna. Oppilas
hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti
laboratoriossa ja maastossa ohjatusti. Oppilas
käyttää biologian tutkimusvälineistöä ohjeen
mukaan. Oppilas hakee biologista tietoa
muutamasta erilaisesta tietolähteestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja
tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä
ja arvioi eri biologian tutkimusvälineistön
soveltuvuutta työskentelyyn. Oppilas hakee
biologista tietoa erilaisista tietolähteistä
sekä arvioi tietolähteiden luotettavuutta ja
soveltuvuutta.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
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Osaamisen kuvaus

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.
Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.
Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten
ilmiöiden ymmärtämiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
toteuttaa kasvatuskokeen ja tekee siitä
päätelmiä tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön
liittyen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
pienimuotoisen perinteisen tai digitaalisen
kasvikokoelman tai muun digitaalisen
eliökokoelman. Oppilas toteuttaa ohjatusti
kasvatuskokeen ja kertoo kasvatuskokeen
tulokset.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti
laajahkon ja huolellisesti toteutetun
perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman
tai muun digitaalisen eliökokoelman. Oppilas
suunnittelee ja toteuttaa kasvatuskokeen,
arvioi kokeen tulosten luotettavuutta
sekä selittää, miten kasvatuskoe liittyy
tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa koostaa ohjatusti pienen
eliökokoelman. Oppilas osallistuu kasvien
kasvatukseen.
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S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas suunnittelee ja tekee
pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja
raportoi sen tuloksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu biologisen tutkimuksen
tekoon ja kertoo, mitä tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa havainnoida laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas tekee pienimuotoisen
biologisen tutkimuksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa
keräämiään tietoja laboratoriossa ja
maastossa. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa
oman tutkimuksen itsenäisesti ja raportoi sen
tulokset selkeästi.

S1 Biologinen tutkimus
Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.
Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.
Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten
omat valinnat vaikuttavat terveyteen ja
ympäristöön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä,
miten biologisia tietoja ja taitoja voi soveltaa
omassa elämässä ja yhteiskunnallisessa
keskustelussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia ja perustella, miten
biologisia tietoja voi soveltaa omassa
elämässään sekä yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa biologisen tiedon
pohjalta esimerkkejä siitä, miten omat valinnat
vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden
merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Biologinen tutkimus

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin.
Oppilas pohtii bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.
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Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan
kautta tutuiksi.

S5 Ihminen
Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja
terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö
vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutkii opettajan ohjauksessa ihmiskehon toimintaa, ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja
säätelyjärjestelmiä.
Tarkastellaan yhteistoiminnallisesti ryhmässä kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien
biologisten tekijöiden perusteita.
Opettaja perehdyttää oppilaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen eri ominaisuuksien
kehityksessä.
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Eettisten kysymysten pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Vuosiluokat 7-9

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
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Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot
ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen
kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa
sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja
saavutuksiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat pohtivat opettajan johdolla biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden kannalta.
Oppilas perehtyy opettajan opetuksessa luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
Tehdään luokka- ja oppiainerajat rikkova yhteistyöprojekti ilmastonmuutoksesta

Elämäntaidot
EltVal Kurssikuvaus: Tavoitteena on vahvistaa nuorten mielenterveyden taitoja, selviytymisen
taitoja, yhteiskunnan jäsenenä toimimisen taitoja sekä ohjata nuoria tunnistamaan sekä
aktivoimaan omaa toimijuuttaan oman hyvinvointinsa rakentajana. Tavoitteena on myös integroida
hoitoa osaksi koulupäivää ja vahvistaa näin nuorten motivaatiota sekä osallisuutta.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Äidinkieli ja kirjallisuus
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
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Vuosiluokat 7-9

Oppiaineen tehtävä

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

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä
ja kulttuurisia taitoja monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat
oman viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin.
Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi,
jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään
yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tekstien valikoima laajenee yhteiskunnallisten
sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja
kirjoitetun kielen normien hallintaan ja taitoon käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Kirjallisuuden
analyysin ja tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, oman
lukuharrastuksen syventämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
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ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä
määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän
tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet ja niihin liittyvät
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän
tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman
osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja
kirjallisuuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
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Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–
9 opetuksen kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä.
Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan
havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja
kehitetään osana formatiivista arviointia.

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja
vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön,
ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat
kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan
elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.
Koulumme oppimisympäristö on yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitoja kehittävä.
Oppilaamme kohtaa koulumme arjessa paljon vuorovaikutustilanteita, joissa hän harjoittelee
vuorovaikutustaitojaan. Oppilaamme oppiminen perustuu puhutun tai kirjoitetun tai kuvallisen
viestinnän kautta saadun tiedon ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Oppilaamme tuottaa itse
monenlaisia tekstejä sekä harjoittelee itsensä ilmaisemista. Koulumme opetuskäytössä on
hyvät tekniset välineistöt äänen ja kuvan nauhoittamiseen, toistoon sekä tallentamiseen ja
hyödynnämme niitä opetuksessamme.
Kannustamme oppilastamme oppimaan ja hyödyntämään oppimaansa arjessa. Koulumme
työntekijät mahdollistavat oppilaillemme tutustumisen paikalliseen kulttuuritarjontaan vierailuja tutustumiskäyntien sekä tehtävien muodossa. Koulukotimme työntekijät myös rohkaisevat
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oppilaitamme heidän vapaa-ajallaan aktiiviseen kirjastonkäyttöön ja kulttuuritapahtumiin
osallistumiseen sekä oppilaitten välisten omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen aktiiviseen
käyttöön.
Valitsemme käytettävät työtapamme niin, että oppilaamme luetun ymmärtämisen strategioiden
hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat, mikä helpottaa oppilaamme
opiskelua koulussa ja erityisesti jatko-opinnoissa. Oppilaamme lukevat koulussamme paljon
erilaisia tekstejä ja kirjallisuutta. Eheytämme opetustamme prosessi- ja projektityöskentelyn
avulla. Valitessamme työtapoja, pyrimme siihen, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat
luontevasti toisiinsa tai toteutamme oppiaineen osana oppimiskokonaisuutta.
Käytämme opetuksessamme draamaa oppimisen tukena eri sisältöalueissa, erityisesti
kirjallisuudessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksemme integroituu luontevasti myös vieraiden
kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
Opetuksemme tavoitteena on tukea oppilaamme koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Ohjaamme oppilastamme löytämään ja valitsemaan
itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolleen ja tavalleen soveltuvia tekstejä. Kannustamme
oppilastamme kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen. Ohjaamme oppilastamme myös
käyttämään mediaa oikein ja turvallisesti sekä suhtautumaan kriittisesti median viestintään.
Annamme yksilöllistä ohjausta ja palautetta arkielämässäkin tarpeellisten vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi.
Oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet selvitetään heti sijoituksensa alussa ja hän saa
koulukodissamme tarvittaessa ohjausta ja tukea kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden
oppimisessa ja ajatustensa sanoittamisessa. Mikäli oppilaamme aiemman vuosiluokan oppiminen
on jäänyt puutteelliseksi, järjestämme hänelle mahdollisuuden oppia oppimatta jääneet asiat.
Tuemme kielellisesti lahjakkaita oppilaitamme esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja
heille itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Valitsemme
opetuksessamme käytettävät tekstit ja työtavat niin, että oppilaamme motivaatio oppimiseen säilyy
sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuvat.

Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
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Vuosiluokat 7-9

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–
9 opetuksen kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä.
Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan
havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja
kehitetään osana formatiivista arviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä
määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän
tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet ja niihin liittyvät
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän
tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman
osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja
kirjallisuuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.

Oppilaamme oppimisen arviointi on vuosiluokilla 7-9 monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaamme motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilastamme löytämään omat vahvuutensa. Annamme
oppilaallemme säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa
asetettuihin vuosiluokan tavoitteisiin. Nivomme arvioinnin kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.
Autamme oppilastamme tulemaan tietoisiksi oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla
omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan.
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta (vuorovaikutustilanteissa toimiminen,
tekstien tulkitseminen, tekstien tuottaminen ja kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen)
ovat oppilaamme oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin
suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajamme havaintoihin erilaisissa kielenkäyttöja tekstianalyysitilanteissa. Oppilaallamme tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoittelemme vertaisarviointia. Arviointi on vuosiluokilla 7-9
numeerista.

Vuosiluokat 7-9

Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että hän opiskelee äidinkieltä
ja kirjallisuutta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS)
määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Määrittelemme päättöarvioinnissamme sen, miten oppilaamme
on opiskelun päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet. Muodostamme päättöarvioinnin
suhteuttamalla oppilaamme osaamisen tason asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin
päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilaidemme osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti.
Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa.
Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin valtakunnallisten
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
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osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Yhdeksännellä vuosiluokalla arviointi suhteutuu päättöarvioinnin kriteereihin. Oppimisprosessin
arvioinnissa painotamme erityisesti vastuullista ja pitkäjänteistä omaa työskentelyä sekä
oppilaamme ryhmässä toimimisen taitoja.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti,
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti erilaisissa
ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti ryhmissä
ja tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia rakentavasti
monenlaisissa ryhmissä, myös vaativissa
vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia itselleen
tutussa ryhmässä ja arkisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:
•
•
•

kohteliaiden tapojen, kuuntelemisen, havainnoimisen ja puhumisen taitoja koulussa
ja lähiympäristössä (luokkakeskustelut, puheenvuorot, pienet esitelmät, selostukset ja
haastattelut)
kokonaisvaltaista ilmaisua esimerkiksi pelein, leikein ja draamoin.
itsearviointia ja vertaispalautteen antamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

•
•

viestintään koulun ulkopuolella (arkitilanteet, harrastukset ja tutustumiskäynnit).
teatteriin taidemuotona ja järjestetään teatterivierailuja/käyntejä mahdollisuuksien mukaan.
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Oppilas tutustuu:

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja
esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pitää valmistellun puheesityksen vaativastakin aiheesta. Oppilas
osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja
mukauttaa ilmaisuaan kuulijoiden ja tavoitteen
mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa pitää lyhyen puheesityksen konkreettisesta, itselleen tutusta
aiheesta. Oppilas osaa ilmaista itseään
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa pitää valmistellun yksinkertaisen
puhe-esityksen. Oppilas osaa ilmaista itseään
selkeästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pitää valmistellun puheesityksen ja kohdentaa sen kuuli-joilleen.
Oppilas osaa ilmaista itseään tilanteeseen
sopivalla tavalla.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:
•
•
•

kohteliaiden tapojen, kuuntelemisen, havainnoimisen ja puhumisen taitoja koulussa
ja lähiympäristössä (luokkakeskustelut, puheenvuorot, pienet esitelmät, selostukset ja
haastattelut)
kokonaisvaltaista ilmaisua esimerkiksi pelein, leikein ja draamoin.
itsearviointia ja vertaispalautteen antamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tutustuu:

Vuosiluokat 7-9

•
•

viestintään koulun ulkopuolella (arkitilanteet, harrastukset ja tutustumiskäynnit).
teatteriin taidemuotona ja järjestetään teatterivierailuja/käyntejä mahdollisuuksien mukaan.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan
omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa,
myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata itseään viestijänä
ja nimetä muutamia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa eritellä viestintätaitojaan sekä
kuvata vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä jonkin viestinnällisen
vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:
•
•
•

kohteliaiden tapojen, kuuntelemisen, havainnoimisen ja puhumisen taitoja koulussa
ja lähiympäristössä (luokkakeskustelut, puheenvuorot, pienet esitelmät, selostukset ja
haastattelut)
kokonaisvaltaista ilmaisua esimerkiksi pelein, leikein ja draamoin.
itsearviointia ja vertaispalautteen antamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tutustuu:
•
•

viestintään koulun ulkopuolella (arkitilanteet, harrastukset ja tutustumiskäynnit).
teatteriin taidemuotona ja järjestetään teatterivierailuja/käyntejä mahdollisuuksien mukaan.

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

997

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää jotakin yksinkertaista
tekstinymmärtämisen strategiaa. Oppilas
osaa nimetä jonkin lukemiseen liittyvän
vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa valita tekstilajiin sopivia
tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas
osaa eritellä lukutaitoaan ja kuvata
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää lukutilanteen kannalta
tarkoituksenmukaisia teks-tinymmärtämisen
strategioita. Oppilas osaa arvioida
lukutaitojaan ja pohtia, miten voi niitä kehittää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää muutamia
tekstinymmärtämisen strategioita.
Oppilas osaa kuvata itseään lukijana
ja nimetä muutamia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii pohtimaan avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja.
Oppilas eläytyy luettuun ja oppii jakamaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa,
pieninä puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee:

Vuosiluokat 7-9

•
•
•
•
•
•
•
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löytämään itselle sopivaa luettavaa ja luetaan vähintään 3 teosta lukuvuoden aikana
tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä ja tekijänoikeuksien noudattamista
tekstien tulkinnan taitoja lukemalla fiktiivisiä ja asiatekstejä (nuortenkirjat, novellit,
sarjakuvat, artikkelit, uutiset, uutissivustot, blogit ja vlogit)
tekstin ymmärtämisen strategioita, erilaisia lukutekniikoita sekä ajattelun apuvälineiden
(miellekartat, listat ja lukupäiväkirjat) tuottamista
tekstien tiivistämistä
kerronnan keinoja (selostus, kuvaus ja dialogi)
suoraa ja epäsuoraa viittausta.

Oppilas tutustuu:
•
•

kaunokirjallisuuden päälajeihin (proosan, lyriikan ja draaman piirteet ja peruskäsitteet) ja
kielikuviin.
elokuvan keinoihin.

Oppilas oppii:
•
•
•
•

ymmärtämään, mitkä ovat median tehtävät ja toimintatavat
hyödyntämään sosiaalista mediaa.
tunnistamaan sosiaalisen median vaarat ja uhkat.
asiallista nettikäyttäytymistä

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida
monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

Oppilas oppii pohtimaan avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja.
Oppilas eläytyy luettuun ja oppii jakamaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa,
pieninä puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee:
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Paikallinen tarkennus

•
•
•
•
•
•
•

löytämään itselle sopivaa luettavaa ja luetaan vähintään 3 teosta lukuvuoden aikana
tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä ja tekijänoikeuksien noudattamista
tekstien tulkinnan taitoja lukemalla fiktiivisiä ja asiatekstejä (nuortenkirjat, novellit,
sarjakuvat, artikkelit, uutiset, uutissivustot, blogit ja vlogit)
tekstin ymmärtämisen strategioita, erilaisia lukutekniikoita sekä ajattelun apuvälineiden
(miellekartat, listat ja lukupäiväkirjat) tuottamista
tekstien tiivistämistä
kerronnan keinoja (selostus, kuvaus ja dialogi)
suoraa ja epäsuoraa viittausta.

Oppilas tutustuu:
•
•

kaunokirjallisuuden päälajeihin (proosan, lyriikan ja draaman piirteet ja peruskäsitteet) ja
kielikuviin.
elokuvan keinoihin.

Oppilas oppii:
•
•
•
•

ymmärtämään, mitkä ovat median tehtävät ja toimintatavat
hyödyntämään sosiaalista mediaa.
tunnistamaan sosiaalisen median vaarat ja uhkat.
asiallista nettikäyttäytymistä

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta
tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tulkita ja pohtia tekstin
rakentamia merkityksiä ja arvioida tekstin
vaikutuksia. Oppilas osaa analysoida
tekstilajien piirteitä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen ja arvioida tekstiä
suhteessa sen tavoitteisiin ja tarkoitusperiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa poimia tekstistä keskeisiä
sisältöjä apukysymysten avulla. Oppilas osaa
nimetä muutaman yksinkertaiselle tekstilajille
tyypillisen kielellisen tai tekstuaalisen piirteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Vuosiluokat 7-9

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
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erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii pohtimaan avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja.
Oppilas eläytyy luettuun ja oppii jakamaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa,
pieninä puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•
•
•

löytämään itselle sopivaa luettavaa ja luetaan vähintään 3 teosta lukuvuoden aikana
tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä ja tekijänoikeuksien noudattamista
tekstien tulkinnan taitoja lukemalla fiktiivisiä ja asiatekstejä (nuortenkirjat, novellit,
sarjakuvat, artikkelit, uutiset, uutissivustot, blogit ja vlogit)
tekstin ymmärtämisen strategioita, erilaisia lukutekniikoita sekä ajattelun apuvälineiden
(miellekartat, listat ja lukupäiväkirjat) tuottamista
tekstien tiivistämistä
kerronnan keinoja (selostus, kuvaus ja dialogi)
suoraa ja epäsuoraa viittausta.

Oppilas tutustuu:
•
•

kaunokirjallisuuden päälajeihin (proosan, lyriikan ja draaman piirteet ja peruskäsitteet) ja
kielikuviin.
elokuvan keinoihin.

Oppilas oppii:
•
•
•
•

ymmärtämään, mitkä ovat median tehtävät ja toimintatavat
hyödyntämään sosiaalista mediaa.
tunnistamaan sosiaalisen median vaarat ja uhkat.
asiallista nettikäyttäytymistä

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa
tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia tiedonhaun vaiheiden
mukaisesti. Oppilas osaa käyttää
monipuolisia lähteitä ja hakea niistä tietoa
tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilas osaa
pohtia lähteiden luotettavuuteen ja tiedon
käytettävyyteen liittyviä tekijöitä ja perustella
omat lähdevalintansa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii pohtimaan avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja.
Oppilas eläytyy luettuun ja oppii jakamaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa,
pieninä puheenvuoroina ja esitelminä.
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Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•
•
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löytämään itselle sopivaa luettavaa ja luetaan vähintään 3 teosta lukuvuoden aikana
tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä ja tekijänoikeuksien noudattamista
tekstien tulkinnan taitoja lukemalla fiktiivisiä ja asiatekstejä (nuortenkirjat, novellit,
sarjakuvat, artikkelit, uutiset, uutissivustot, blogit ja vlogit)
tekstin ymmärtämisen strategioita, erilaisia lukutekniikoita sekä ajattelun apuvälineiden
(miellekartat, listat ja lukupäiväkirjat) tuottamista
tekstien tiivistämistä
kerronnan keinoja (selostus, kuvaus ja dialogi)

•

suoraa ja epäsuoraa viittausta.

Oppilas tutustuu:
•
•

kaunokirjallisuuden päälajeihin (proosan, lyriikan ja draaman piirteet ja peruskäsitteet) ja
kielikuviin.
elokuvan keinoihin.

Oppilas oppii:
•
•
•
•

ymmärtämään, mitkä ovat median tehtävät ja toimintatavat
hyödyntämään sosiaalista mediaa.
tunnistamaan sosiaalisen median vaarat ja uhkat.
asiallista nettikäyttäytymistä

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuusja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan
ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida fiktiivisiä tekstejä eri
muodoissaan tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen. Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä
tekstejä ja pohtia fiktion monitulkintaisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
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S2 Tekstien tulkitseminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii pohtimaan avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja.
Oppilas eläytyy luettuun ja oppii jakamaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa,
pieninä puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•
•
•

löytämään itselle sopivaa luettavaa ja luetaan vähintään 3 teosta lukuvuoden aikana
tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä ja tekijänoikeuksien noudattamista
tekstien tulkinnan taitoja lukemalla fiktiivisiä ja asiatekstejä (nuortenkirjat, novellit,
sarjakuvat, artikkelit, uutiset, uutissivustot, blogit ja vlogit)
tekstin ymmärtämisen strategioita, erilaisia lukutekniikoita sekä ajattelun apuvälineiden
(miellekartat, listat ja lukupäiväkirjat) tuottamista
tekstien tiivistämistä
kerronnan keinoja (selostus, kuvaus ja dialogi)
suoraa ja epäsuoraa viittausta.

Oppilas tutustuu:
•
•

kaunokirjallisuuden päälajeihin (proosan, lyriikan ja draaman piirteet ja peruskäsitteet) ja
kielikuviin.
elokuvan keinoihin.

Oppilas oppii:
•
•
•
•

ymmärtämään, mitkä ovat median tehtävät ja toimintatavat
hyödyntämään sosiaalista mediaa.
tunnistamaan sosiaalisen median vaarat ja uhkat.
asiallista nettikäyttäytymistä

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tuottaa luovasti tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia tekstejä. Oppilas osaa
arvioida vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
tekstin tuottajana ja pohtia, miten voi taitojaan
kehittää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tuottaa tavoitteen mukaisia
tekstejä. Oppilas osaa eritellä vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•

tuottamaan erilaisia tekstilajeja (määritelmä, tiivistelmä, koevastaus, tarina,
sähköpostiviesti, kirje ja kortti, uutinen, satu ja tarina )
tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(kertominen, kuvailu ja ohjaaminen)
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita, kuten kappalejakoa sekä selkeitä virkkeitä
pää- ja sivulauseineen.
kiinnittämään huomiota tekstin kielenhuollollisiin piirteisiin (lause, virke, pää- ja sivulause,
välimerkit, suora- ja epäsuora esitys, alkukirjaimet ja yhdyssanat).

Oppilas tutkii:
•
•
•

kirjoitettujen, puhuttujen, audiovisuaalisten ja verkkotekstien piirteitä sekä hyödyntää tätä
tietoa omissa teksteissä
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
erilaisia aika- ja merkitysrakenteita (pää- ja alakäsitteet, sanaperheet, ajan ilmaukset sekä
aikamuodot) sekä harjoittelee niiden käyttöä omissa teksteissä.

kertaa kielioppia, kuten sanaluokkia ja sijamuotoja
T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa
ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta
valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•

Vuosiluokat 7-9

•

tuottamaan erilaisia tekstilajeja (määritelmä, tiivistelmä, koevastaus, tarina,
sähköpostiviesti, kirje ja kortti, uutinen, satu ja tarina )
tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(kertominen, kuvailu ja ohjaaminen)
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita, kuten kappalejakoa sekä selkeitä virkkeitä
pää- ja sivulauseineen.
kiinnittämään huomiota tekstin kielenhuollollisiin piirteisiin (lause, virke, pää- ja sivulause,
välimerkit, suora- ja epäsuora esitys, alkukirjaimet ja yhdyssanat).

Oppilas tutkii:
•
•
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kirjoitettujen, puhuttujen, audiovisuaalisten ja verkkotekstien piirteitä sekä hyödyntää tätä
tietoa omissa teksteissä
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja

•

erilaisia aika- ja merkitysrakenteita (pää- ja alakäsitteet, sanaperheet, ajan ilmaukset sekä
aikamuodot) sekä harjoittelee niiden käyttöä omissa teksteissä.

kertaa kielioppia, kuten sanaluokkia ja sijamuotoja
T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle
tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan
taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa muokata monipuolisesti ja
itsenäisesti tekstin ilmaisua ja rakenteita.
Oppilas osaa antaa tekstien muokkaamista
edistävää palautetta muiden teksteistä ja
soveltaa saamaansa palautetta kehittäessään
tekstin tuottamisen taitojaan.

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
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S3 Tekstien tuottaminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•

tuottamaan erilaisia tekstilajeja (määritelmä, tiivistelmä, koevastaus, tarina,
sähköpostiviesti, kirje ja kortti, uutinen, satu ja tarina )
tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(kertominen, kuvailu ja ohjaaminen)
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita, kuten kappalejakoa sekä selkeitä virkkeitä
pää- ja sivulauseineen.
kiinnittämään huomiota tekstin kielenhuollollisiin piirteisiin (lause, virke, pää- ja sivulause,
välimerkit, suora- ja epäsuora esitys, alkukirjaimet ja yhdyssanat).

Oppilas tutkii:
•
•
•

kirjoitettujen, puhuttujen, audiovisuaalisten ja verkkotekstien piirteitä sekä hyödyntää tätä
tietoa omissa teksteissä
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
erilaisia aika- ja merkitysrakenteita (pää- ja alakäsitteet, sanaperheet, ajan ilmaukset sekä
aikamuodot) sekä harjoittelee niiden käyttöä omissa teksteissä.

kertaa kielioppia, kuten sanaluokkia ja sijamuotoja
T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa
kirjoitetun kielen konventioista
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaisen tekstin,
jonka viestistä saa selvää. Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisia virke- ja lauserakenteita
sekä pääosin virkkeen lopetusmerkkejä
ja isoa alkukirjainta virkkeen alussa ja
erisnimissä. Oppilas osaa kirjoittaa käsin ja
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tuottaa eheän ja havainnollisen
tekstin. Oppilas osaa käyttää sidosteisuuden
keinoja monipuolisesti, käyttää monipuolisia
lause- ja virkerakenteita, kiinnittää huomiota
tekstin tyyliin sekä noudattaa kirjoitetun
yleiskielen käytänteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tuottaa tekstin, joka on helposti
ymmärrettävä ja sujuva. Oppilas osaa
jäsentää tekstinsä ja kappaleensa loogisesti
ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin sekä
noudattaa pääosin kirjoitetun yleiskielen
käytänteitä tekstejä tuottaessaan ja
muokatessaan. Oppilas osaa kirjoittaa
sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen.

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
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•
•
•
•
•

tuottamaan erilaisia tekstilajeja (määritelmä, tiivistelmä, koevastaus, tarina,
sähköpostiviesti, kirje ja kortti, uutinen, satu ja tarina )
tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(kertominen, kuvailu ja ohjaaminen)
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita, kuten kappalejakoa sekä selkeitä virkkeitä
pää- ja sivulauseineen.
kiinnittämään huomiota tekstin kielenhuollollisiin piirteisiin (lause, virke, pää- ja sivulause,
välimerkit, suora- ja epäsuora esitys, alkukirjaimet ja yhdyssanat).

Oppilas tutkii:
•
•
•

kirjoitettujen, puhuttujen, audiovisuaalisten ja verkkotekstien piirteitä sekä hyödyntää tätä
tietoa omissa teksteissä
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
erilaisia aika- ja merkitysrakenteita (pää- ja alakäsitteet, sanaperheet, ajan ilmaukset sekä
aikamuodot) sekä harjoittelee niiden käyttöä omissa teksteissä.

kertaa kielioppia, kuten sanaluokkia ja sijamuotoja
T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja
ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä
sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia
kunnioittaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä monipuolisia
muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa
tietoa. Oppilas merkitsee lähteet
asianmukaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa yhdistellä omissa teksteissään
useista lähteistä hankkimaansa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia
muistiinpanoja ja merkitä käyttämänsä lähteet
mallin mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen tiivistyksen
luetun, kuullun tai nähdyn pohjalta. Oppilas
osaa käyttää lähteitä mekaanisesti ja
yksinkertaisesti teksteissään. Oppilas
noudattaa tekijänoikeuksia ja tietää, mitä
yksityisyyden suojalla tarkoitetaan.

Vuosiluokat 7-9

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
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lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•

tuottamaan erilaisia tekstilajeja (määritelmä, tiivistelmä, koevastaus, tarina,
sähköpostiviesti, kirje ja kortti, uutinen, satu ja tarina )
tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(kertominen, kuvailu ja ohjaaminen)
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita, kuten kappalejakoa sekä selkeitä virkkeitä
pää- ja sivulauseineen.
kiinnittämään huomiota tekstin kielenhuollollisiin piirteisiin (lause, virke, pää- ja sivulause,
välimerkit, suora- ja epäsuora esitys, alkukirjaimet ja yhdyssanat).

Oppilas tutkii:
•
•
•

kirjoitettujen, puhuttujen, audiovisuaalisten ja verkkotekstien piirteitä sekä hyödyntää tätä
tietoa omissa teksteissä
puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
erilaisia aika- ja merkitysrakenteita (pää- ja alakäsitteet, sanaperheet, ajan ilmaukset sekä
aikamuodot) sekä harjoittelee niiden käyttöä omissa teksteissä.

kertaa kielioppia, kuten sanaluokkia ja sijamuotoja
T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä,
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa havainnoida tekstien ja kielen
piirteitä. Oppilas osaa kuvata kielen vaihtelua
eri kielenkäyttötilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

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

tekemään havaintoja kielen äänne, muoto- ja lauserakenteista, kuten morfeemeista eri
sanaluokkien sanoissa, sanojen yhdistämisestä ja sanajärjestyksestä.
sananvalintojen, aikamuotojen ja kielikuvien vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.
suomen kielestä vieraisiin kieliin vertaillen.

Oppilas lukee monipuolisesti itselle sopivaa kirjallisuutta, nuortenkirjoja, novelleja, runoja,
tietokirjoja ja sarjakuvia.
Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja kulttuuritarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot ja blogit).

Oppilas tutustuu elokuvaan, teatteriin, puhe- ja mediakulttuurin eri muotoihin ja tarkastelee kuvaa,
ääntä sekä kirjoitusta yhdistävien tekstien ominaisuuksia ja ilmaisutapoja.
T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa
häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota
oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla kaunokirjallisuuden
monimuotoisuutta. Oppilas osaa nimetä
kirjallisuuden vaiheita ja yhdistää muutaman
teoksen ja kirjailijan niihin. Oppilas on lukenut
lukuvuosittain sovitut teokset.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida kaunokirjallisuuden
monimuotoisuutta osana kulttuuria. Oppilas
osaa kuvailla kirjallisuuden vaiheita sekä
niiden keskeisiä tyylipiirteitä ja nimetä eri
vaiheiden keskeisiä teoksia ja kirjailijoita.
Oppilas tuntee monipuolisesti kirjallisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

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

tekemään havaintoja kielen äänne, muoto- ja lauserakenteista, kuten morfeemeista eri
sanaluokkien sanoissa, sanojen yhdistämisestä ja sanajärjestyksestä.
sananvalintojen, aikamuotojen ja kielikuvien vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.
suomen kielestä vieraisiin kieliin vertaillen.

Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja kulttuuritarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot ja blogit).
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Oppilas lukee monipuolisesti itselle sopivaa kirjallisuutta, nuortenkirjoja, novelleja, runoja,
tietokirjoja ja sarjakuvia.

Oppilas tutustuu elokuvaan, teatteriin, puhe- ja mediakulttuurin eri muotoihin ja tarkastelee kuvaa,
ääntä sekä kirjoitusta yhdistävien tekstien ominaisuuksia ja ilmaisutapoja.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti,
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti erilaisissa
ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti ryhmissä
ja tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia rakentavasti
monenlaisissa ryhmissä, myös vaativissa
vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia itselleen
tutussa ryhmässä ja arkisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta omien vuorovaikutus- ja viestintätapojen harjoitteluun,
havainnointiin ja arviointiin sekä koulussa että koulun ulkopuolella (tutustumiskäynnit paikallisiin
medioihin).
Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:
•
•

Vuosiluokat 7-9

•

kuuntelemisen, puhumisen ja eri mieltä olemisen taitoja (väittelyt ja neuvottelut).
valmisteltujen puhe-esitysten, kuten mielipidepuheenvuorojen, pitämistä sekä
havainnollistamista
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi luokkakeskusteluissa,
esitelmissä ja draamoissa.

Oppilas harjoittelee:
•

tekemään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista (perustelutavat,
visualisointi ja havainnollistamisen keinot) ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan mainonnan keinoja.
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Oppilas syventää teatterin ja teatteri-ilmaisun tuntemusta esimerkiksi draamatuotosten ja
teatterivierailujen avulla.
T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään
taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa edistää puheenvuoroillaan
keskustelua. Oppilas osaa ilmaista
mielipiteensä selkeästi ja perustella sen melko
monipuolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa ottaa toisten näkemykset
huomioon omassa viestinnäs-sään. Oppilas
osaa ilmaista mielipiteensä asiallisesti ja
esittää sille yksinkertaisia perusteluja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta omien vuorovaikutus- ja viestintätapojen harjoitteluun,
havainnointiin ja arviointiin sekä koulussa että koulun ulkopuolella (tutustumiskäynnit paikallisiin
medioihin).

•
•
•

kuuntelemisen, puhumisen ja eri mieltä olemisen taitoja (väittelyt ja neuvottelut).
valmisteltujen puhe-esitysten, kuten mielipidepuheenvuorojen, pitämistä sekä
havainnollistamista
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi luokkakeskusteluissa,
esitelmissä ja draamoissa.

Oppilas harjoittelee:
•

tekemään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista (perustelutavat,
visualisointi ja havainnollistamisen keinot) ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.
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Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:

Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan mainonnan keinoja.
Oppilas syventää teatterin ja teatteri-ilmaisun tuntemusta esimerkiksi draamatuotosten ja
teatterivierailujen avulla.
T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja
esitystilanteissa, myös draaman keinoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pitää valmistellun puheesityksen vaativastakin aiheesta. Oppilas
osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja
mukauttaa ilmaisuaan kuulijoiden ja tavoitteen
mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa pitää lyhyen puheesityksen konkreettisesta, itselleen tutusta
aiheesta. Oppilas osaa ilmaista itseään
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa pitää valmistellun yksinkertaisen
puhe-esityksen. Oppilas osaa ilmaista itseään
selkeästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pitää valmistellun puheesityksen ja kohdentaa sen kuuli-joilleen.
Oppilas osaa ilmaista itseään tilanteeseen
sopivalla tavalla.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta omien vuorovaikutus- ja viestintätapojen harjoitteluun,
havainnointiin ja arviointiin sekä koulussa että koulun ulkopuolella (tutustumiskäynnit paikallisiin
medioihin).
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Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:
•
•
•

kuuntelemisen, puhumisen ja eri mieltä olemisen taitoja (väittelyt ja neuvottelut).
valmisteltujen puhe-esitysten, kuten mielipidepuheenvuorojen, pitämistä sekä
havainnollistamista
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi luokkakeskusteluissa,
esitelmissä ja draamoissa.

Oppilas harjoittelee:
1016

•

tekemään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista (perustelutavat,
visualisointi ja havainnollistamisen keinot) ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan mainonnan keinoja.
Oppilas syventää teatterin ja teatteri-ilmaisun tuntemusta esimerkiksi draamatuotosten ja
teatterivierailujen avulla.
T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan
omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa,
myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata itseään viestijänä
ja nimetä muutamia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa eritellä viestintätaitojaan sekä
kuvata vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä jonkin viestinnällisen
vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta omien vuorovaikutus- ja viestintätapojen harjoitteluun,
havainnointiin ja arviointiin sekä koulussa että koulun ulkopuolella (tutustumiskäynnit paikallisiin
medioihin).

•
•
•

kuuntelemisen, puhumisen ja eri mieltä olemisen taitoja (väittelyt ja neuvottelut).
valmisteltujen puhe-esitysten, kuten mielipidepuheenvuorojen, pitämistä sekä
havainnollistamista
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi luokkakeskusteluissa,
esitelmissä ja draamoissa.

Oppilas harjoittelee:
•

tekemään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista (perustelutavat,
visualisointi ja havainnollistamisen keinot) ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.
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Oppilas harjoittelee ja vahvistaa:

Opettaja auttaa oppilasta tarkastelemaan mainonnan keinoja.
Oppilas syventää teatterin ja teatteri-ilmaisun tuntemusta esimerkiksi draamatuotosten ja
teatterivierailujen avulla.
T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa
kehittämistarpeita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää jotakin yksinkertaista
tekstinymmärtämisen strategiaa. Oppilas
osaa nimetä jonkin lukemiseen liittyvän
vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa valita tekstilajiin sopivia
tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas
osaa eritellä lukutaitoaan ja kuvata
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää lukutilanteen kannalta
tarkoituksenmukaisia teks-tinymmärtämisen
strategioita. Oppilas osaa arvioida
lukutaitojaan ja pohtia, miten voi niitä kehittää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää muutamia
tekstinymmärtämisen strategioita.
Oppilas osaa kuvata itseään lukijana
ja nimetä muutamia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.

S2 Tekstien tulkitseminen

Vuosiluokat 7-9

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii:
•
•
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avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja sekä esittää kriittisen
lukijan kysymyksiä.
median sanallisia ja visuaalisia vaikutuskeinoja mainonnassa, teksteissä ja kuvissa.

Oppilas seuraa lukutaitonsa kehittymistä ja tarkastelee omien lukumieltymysten muutoksia sekä
yhdessä asetettujen lukutavoitteiden toteutumista.
Oppilas eläytyy luettuun ja jaetaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, pieninä
puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla:
•
•

kaunokirjallisuutta (jännitys, tieteis- ja fantasiakirjallisuus sekä novellit)
erilaisia media- ja asiatekstejä (artikkelit, reportaasi, yleisönosastokirjoitus, kolumni,
pääkirjoitus, mainos ja lehtikuva).

Oppilas tutustuu:
•
•
•

mielipiteen ja faktan erottamiseen
suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun
referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen sekä perustelukeinoihin.

Opettaja auttaa oppilasta syventämään ja kehittämään:
•
•

tekstin ymmärtämisen strategioita
käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa tietolähteiden (esimerkiksi verkkolähteiden)
luotettavuuden arviointia.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida
monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
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S2 Tekstien tulkitseminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii:
•
•

avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja sekä esittää kriittisen
lukijan kysymyksiä.
median sanallisia ja visuaalisia vaikutuskeinoja mainonnassa, teksteissä ja kuvissa.

Oppilas seuraa lukutaitonsa kehittymistä ja tarkastelee omien lukumieltymysten muutoksia sekä
yhdessä asetettujen lukutavoitteiden toteutumista.
Oppilas eläytyy luettuun ja jaetaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, pieninä
puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla:
•
•

kaunokirjallisuutta (jännitys, tieteis- ja fantasiakirjallisuus sekä novellit)
erilaisia media- ja asiatekstejä (artikkelit, reportaasi, yleisönosastokirjoitus, kolumni,
pääkirjoitus, mainos ja lehtikuva).

Oppilas tutustuu:
•
•
•

mielipiteen ja faktan erottamiseen
suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun
referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen sekä perustelukeinoihin.

Opettaja auttaa oppilasta syventämään ja kehittämään:
•
•

tekstin ymmärtämisen strategioita
käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa tietolähteiden (esimerkiksi verkkolähteiden)
luotettavuuden arviointia.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta
tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tulkita ja pohtia tekstin
rakentamia merkityksiä ja arvioida tekstin
vaikutuksia. Oppilas osaa analysoida
tekstilajien piirteitä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen ja arvioida tekstiä
suhteessa sen tavoitteisiin ja tarkoitusperiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa poimia tekstistä keskeisiä
sisältöjä apukysymysten avulla. Oppilas osaa
nimetä muutaman yksinkertaiselle tekstilajille
tyypillisen kielellisen tai tekstuaalisen piirteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa erottaa tekstin pääasiat ja
kuvata tekstin tavoitteita. Oppilas osaa kuvata
tavanomaisille tekstilajeille tyypillisiä kielellisiä
ja tekstuaalisia piirteitä.
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S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii:
•
•

avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja sekä esittää kriittisen
lukijan kysymyksiä.
median sanallisia ja visuaalisia vaikutuskeinoja mainonnassa, teksteissä ja kuvissa.

Oppilas seuraa lukutaitonsa kehittymistä ja tarkastelee omien lukumieltymysten muutoksia sekä
yhdessä asetettujen lukutavoitteiden toteutumista.
Oppilas eläytyy luettuun ja jaetaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, pieninä
puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla:
•
•

kaunokirjallisuutta (jännitys, tieteis- ja fantasiakirjallisuus sekä novellit)
erilaisia media- ja asiatekstejä (artikkelit, reportaasi, yleisönosastokirjoitus, kolumni,
pääkirjoitus, mainos ja lehtikuva).

Oppilas tutustuu:
•
•
•

mielipiteen ja faktan erottamiseen
suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun
referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen sekä perustelukeinoihin.

Opettaja auttaa oppilasta syventämään ja kehittämään:
•
•

tekstin ymmärtämisen strategioita
käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa tietolähteiden (esimerkiksi verkkolähteiden)
luotettavuuden arviointia.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa
tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia tiedonhaun vaiheiden
mukaisesti. Oppilas osaa käyttää
monipuolisia lähteitä ja hakea niistä tietoa
tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilas osaa
pohtia lähteiden luotettavuuteen ja tiedon
käytettävyyteen liittyviä tekijöitä ja perustella
omat lähdevalintansa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii:
•
•

avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja sekä esittää kriittisen
lukijan kysymyksiä.
median sanallisia ja visuaalisia vaikutuskeinoja mainonnassa, teksteissä ja kuvissa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas seuraa lukutaitonsa kehittymistä ja tarkastelee omien lukumieltymysten muutoksia sekä
yhdessä asetettujen lukutavoitteiden toteutumista.
Oppilas eläytyy luettuun ja jaetaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, pieninä
puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla:
•
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kaunokirjallisuutta (jännitys, tieteis- ja fantasiakirjallisuus sekä novellit)

•

erilaisia media- ja asiatekstejä (artikkelit, reportaasi, yleisönosastokirjoitus, kolumni,
pääkirjoitus, mainos ja lehtikuva).

Oppilas tutustuu:
•
•
•

mielipiteen ja faktan erottamiseen
suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun
referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen sekä perustelukeinoihin.

Opettaja auttaa oppilasta syventämään ja kehittämään:
•
•

tekstin ymmärtämisen strategioita
käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa tietolähteiden (esimerkiksi verkkolähteiden)
luotettavuuden arviointia.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuusja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan
ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida fiktiivisiä tekstejä eri
muodoissaan tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen. Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä
tekstejä ja pohtia fiktion monitulkintaisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
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S2 Tekstien tulkitseminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii:
•
•

avoimesti ja kriittisesti tekstien tavoitteita, kohderyhmiä ja keinoja sekä esittää kriittisen
lukijan kysymyksiä.
median sanallisia ja visuaalisia vaikutuskeinoja mainonnassa, teksteissä ja kuvissa.

Oppilas seuraa lukutaitonsa kehittymistä ja tarkastelee omien lukumieltymysten muutoksia sekä
yhdessä asetettujen lukutavoitteiden toteutumista.
Oppilas eläytyy luettuun ja jaetaan lukukokemuksia esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa, pieninä
puheenvuoroina ja esitelminä.
Oppilas harjoittelee tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla:
•
•

kaunokirjallisuutta (jännitys, tieteis- ja fantasiakirjallisuus sekä novellit)
erilaisia media- ja asiatekstejä (artikkelit, reportaasi, yleisönosastokirjoitus, kolumni,
pääkirjoitus, mainos ja lehtikuva).

Oppilas tutustuu:
•
•
•

mielipiteen ja faktan erottamiseen
suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun
referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen sekä perustelukeinoihin.

Opettaja auttaa oppilasta syventämään ja kehittämään:
•
•

tekstin ymmärtämisen strategioita
käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa tietolähteiden (esimerkiksi verkkolähteiden)
luotettavuuden arviointia.

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

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tuottaa luovasti tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia tekstejä. Oppilas osaa
arvioida vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
tekstin tuottajana ja pohtia, miten voi taitojaan
kehittää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tuottaa tavoitteen mukaisia
tekstejä. Oppilas osaa eritellä vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy erityyppisten tekstien, erityisesti mielipidetekstien, tavoitteisiin ja piirteisiin.
Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja noudattaa niitä.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•
•
•

fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.
kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

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

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy erityyppisten tekstien, erityisesti mielipidetekstien, tavoitteisiin ja piirteisiin.
Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja noudattaa niitä.
Oppilas harjoittelee:
•
•

Vuosiluokat 7-9

•
•
•
•
•
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fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.
kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

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

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa muokata monipuolisesti ja
itsenäisesti tekstin ilmaisua ja rakenteita.
Oppilas osaa antaa tekstien muokkaamista
edistävää palautetta muiden teksteistä ja
soveltaa saamaansa palautetta kehittäessään
tekstin tuottamisen taitojaan.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.

Oppilas perehtyy erityyppisten tekstien, erityisesti mielipidetekstien, tavoitteisiin ja piirteisiin.
Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja noudattaa niitä.
Oppilas harjoittelee:
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Paikallinen tarkennus

•
•
•
•
•
•
•

fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.
kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa
kirjoitetun kielen konventioista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaisen tekstin,
jonka viestistä saa selvää. Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisia virke- ja lauserakenteita
sekä pääosin virkkeen lopetusmerkkejä
ja isoa alkukirjainta virkkeen alussa ja
erisnimissä. Oppilas osaa kirjoittaa käsin ja
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tuottaa eheän ja havainnollisen
tekstin. Oppilas osaa käyttää sidosteisuuden
keinoja monipuolisesti, käyttää monipuolisia
lause- ja virkerakenteita, kiinnittää huomiota
tekstin tyyliin sekä noudattaa kirjoitetun
yleiskielen käytänteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tuottaa tekstin, joka on helposti
ymmärrettävä ja sujuva. Oppilas osaa
jäsentää tekstinsä ja kappaleensa loogisesti
ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin sekä
noudattaa pääosin kirjoitetun yleiskielen
käytänteitä tekstejä tuottaessaan ja
muokatessaan. Oppilas osaa kirjoittaa
sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
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hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy erityyppisten tekstien, erityisesti mielipidetekstien, tavoitteisiin ja piirteisiin.
Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja noudattaa niitä.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•
•
•

fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.
kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

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

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä monipuolisia
muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa
tietoa. Oppilas merkitsee lähteet
asianmukaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa yhdistellä omissa teksteissään
useista lähteistä hankkimaansa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia
muistiinpanoja ja merkitä käyttämänsä lähteet
mallin mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen tiivistyksen
luetun, kuullun tai nähdyn pohjalta. Oppilas
osaa käyttää lähteitä mekaanisesti ja
yksinkertaisesti teksteissään. Oppilas
noudattaa tekijänoikeuksia ja tietää, mitä
yksityisyyden suojalla tarkoitetaan.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy erityyppisten tekstien, erityisesti mielipidetekstien, tavoitteisiin ja piirteisiin.
Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja noudattaa niitä.
Oppilas harjoittelee:
•

Vuosiluokat 7-9

•
•
•
•
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fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.

•
•

kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

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

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa havainnoida tekstien ja kielen
piirteitä. Oppilas osaa kuvata kielen vaihtelua
eri kielenkäyttötilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

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

•
•
•

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja koulun ulkopuolisen tarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella
tuottamaan kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia
tekstejä eri medioissa.

Oppilas tutkii ja tarkastelee:
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Opettaja kannustaa oppilasta:

•
•
•
•

sopivan kielimuodon ja kohteliaan ilmaisutavan valintaa eri konteksteissa.
kielen rakenteita ja kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn
ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja (modukset, ajan adverbit ja sananvalinnat) suomen
ominaispiirteinä ja muihin kieliin verraten.
lausekkeita sekä lauseenjäseniä lauseissa.

Oppilas tutustuu:
•
•
•

elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.
kirjallisuuden alalajeista (fantasia, jännitys, kauhu- ja tieteiskirjallisuus)
Oppilas laatii kirjaesitelmän lukemastaan kirjasta.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa
häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota
oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla kaunokirjallisuuden
monimuotoisuutta. Oppilas osaa nimetä
kirjallisuuden vaiheita ja yhdistää muutaman
teoksen ja kirjailijan niihin. Oppilas on lukenut
lukuvuosittain sovitut teokset.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida kaunokirjallisuuden
monimuotoisuutta osana kulttuuria. Oppilas
osaa kuvailla kirjallisuuden vaiheita sekä
niiden keskeisiä tyylipiirteitä ja nimetä eri
vaiheiden keskeisiä teoksia ja kirjailijoita.
Oppilas tuntee monipuolisesti kirjallisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Vuosiluokat 7-9

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

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja koulun ulkopuolisen tarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella
tuottamaan kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia
tekstejä eri medioissa.

Oppilas tutkii ja tarkastelee:
•
•
•
•

sopivan kielimuodon ja kohteliaan ilmaisutavan valintaa eri konteksteissa.
kielen rakenteita ja kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn
ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja (modukset, ajan adverbit ja sananvalinnat) suomen
ominaispiirteinä ja muihin kieliin verraten.
lausekkeita sekä lauseenjäseniä lauseissa.

Oppilas tutustuu:
•
•
•

elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.
kirjallisuuden alalajeista (fantasia, jännitys, kauhu- ja tieteiskirjallisuus)
Oppilas laatii kirjaesitelmän lukemastaan kirjasta.

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia kielellisen ja kulttuurisen
monimuotoisuuden merkityksiä yksilölle
ja yhteiskunnalle. Oppilas osaa eritellä
suomen kielelle tyypillisiä piirteitä suhteessa
muihin kieliin ja pohtia äidinkielen käsitettä
ja merkityksiä identiteettien rakentumisen
kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja
kulttuurista moni-muotoisuutta. Oppilas osaa
eritellä suomen kielelle tyypillisiä piirteitä ja
pohtia äidinkielen yhteyttä identiteetteihin.
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Osaamisen kuvaus

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

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja koulun ulkopuolisen tarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella
tuottamaan kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia
tekstejä eri medioissa.

Oppilas tutkii ja tarkastelee:
•
•
•
•

sopivan kielimuodon ja kohteliaan ilmaisutavan valintaa eri konteksteissa.
kielen rakenteita ja kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn
ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja (modukset, ajan adverbit ja sananvalinnat) suomen
ominaispiirteinä ja muihin kieliin verraten.
lausekkeita sekä lauseenjäseniä lauseissa.

Oppilas tutustuu:
•
•
•

elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.
kirjallisuuden alalajeista (fantasia, jännitys, kauhu- ja tieteiskirjallisuus)
Oppilas laatii kirjaesitelmän lukemastaan kirjasta.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti,
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti erilaisissa
ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia tavoitteellisesti ryhmissä
ja tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia rakentavasti
monenlaisissa ryhmissä, myös vaativissa
vuorovaikutustilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia itselleen
tutussa ryhmässä ja arkisissa
vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja sekä havaitsemaan niiden
kehittämiskohteita niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.
pohtimaan, millaisia viestintätaitoja jatko-opinnoissa ja eri ammateissa tarvitaan.

Opettaja vahvistaa oppilaan:
•
•
•

kuuntelemisen, puhumisen ja kriittisen ajattelun sekä neuvottelemisen taitoja (ryhmä- ja
luokkakeskustelut).
valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista (tilannepuhe ja alustus).
oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa, esimerkiksi
kirjallisuuskeskusteluissa, neuvotteluissa, kokouksissa, esitelmissä ja draamoissa.

Oppilas tekee havaintoja:
•
•
•

viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.
suomalaisesta puhekulttuurista.
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään teatterin ja elokuvan tuntemusta (oma projekti).

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

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

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pitää valmistellun puheesityksen vaativastakin aiheesta. Oppilas
osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja
mukauttaa ilmaisuaan kuulijoiden ja tavoitteen
mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa pitää lyhyen puheesityksen konkreettisesta, itselleen tutusta
aiheesta. Oppilas osaa ilmaista itseään
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa pitää valmistellun yksinkertaisen
puhe-esityksen. Oppilas osaa ilmaista itseään
selkeästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pitää valmistellun puheesityksen ja kohdentaa sen kuuli-joilleen.
Oppilas osaa ilmaista itseään tilanteeseen
sopivalla tavalla.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja sekä havaitsemaan niiden
kehittämiskohteita niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.
pohtimaan, millaisia viestintätaitoja jatko-opinnoissa ja eri ammateissa tarvitaan.

Opettaja vahvistaa oppilaan:
•
•
•

kuuntelemisen, puhumisen ja kriittisen ajattelun sekä neuvottelemisen taitoja (ryhmä- ja
luokkakeskustelut).
valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista (tilannepuhe ja alustus).
oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa, esimerkiksi
kirjallisuuskeskusteluissa, neuvotteluissa, kokouksissa, esitelmissä ja draamoissa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tekee havaintoja:
•
•
•
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viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.
suomalaisesta puhekulttuurista.
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään teatterin ja elokuvan tuntemusta (oma projekti).

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan
omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa,
myös monimediaisissa viestintäympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata itseään viestijänä
ja nimetä muutamia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa eritellä viestintätaitojaan sekä
kuvata vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä jonkin viestinnällisen
vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja
havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä
osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin
draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja
kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä
sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja
havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja sekä havaitsemaan niiden
kehittämiskohteita niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.
pohtimaan, millaisia viestintätaitoja jatko-opinnoissa ja eri ammateissa tarvitaan.

Opettaja vahvistaa oppilaan:
•
•
•

kuuntelemisen, puhumisen ja kriittisen ajattelun sekä neuvottelemisen taitoja (ryhmä- ja
luokkakeskustelut).
valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista (tilannepuhe ja alustus).
oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa, esimerkiksi
kirjallisuuskeskusteluissa, neuvotteluissa, kokouksissa, esitelmissä ja draamoissa.

•
•
•

viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksuu niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.
suomalaisesta puhekulttuurista.
Opettaja ohjaa oppilasta syventämään teatterin ja elokuvan tuntemusta (oma projekti).

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa
kehittämistarpeita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas tekee havaintoja:

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää jotakin yksinkertaista
tekstinymmärtämisen strategiaa. Oppilas
osaa nimetä jonkin lukemiseen liittyvän
vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa valita tekstilajiin sopivia
tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas
osaa eritellä lukutaitoaan ja kuvata
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää lukutilanteen kannalta
tarkoituksenmukaisia teks-tinymmärtämisen
strategioita. Oppilas osaa arvioida
lukutaitojaan ja pohtia, miten voi niitä kehittää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää muutamia
tekstinymmärtämisen strategioita.
Oppilas osaa kuvata itseään lukijana
ja nimetä muutamia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan.

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii kriittiseksi lukijaksi.
Oppilas oppii seuramaan omien äidinkielen ja kirjallisuuden tietojen ja taitojen kehittymistä ja
kehittämään luetun ymmärtämistään ja opiskelutaitojaan. Oppilas tunnistaa itsensä lukijana ja
asettaa lukemiselleen tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.
Oppilas oppii reflektoimaan omaa elämää luetun avulla ja kykenee eläytymään lukemaansa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee:
•
•
•

1038

kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisää käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa
ja vertailussa.
kielen kuvallisuuden ja symboliikan tunnistamista ja tulkintaa.
tiedonhaun vaiheita, tietokirjallisuuden ja verkkolähteiden käyttöä sekä niiden
luotettavuuden arviointia.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida
monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii kriittiseksi lukijaksi.
Oppilas oppii seuramaan omien äidinkielen ja kirjallisuuden tietojen ja taitojen kehittymistä ja
kehittämään luetun ymmärtämistään ja opiskelutaitojaan. Oppilas tunnistaa itsensä lukijana ja
asettaa lukemiselleen tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.
Oppilas oppii reflektoimaan omaa elämää luetun avulla ja kykenee eläytymään lukemaansa.

•
•
•

kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisää käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa
ja vertailussa.
kielen kuvallisuuden ja symboliikan tunnistamista ja tulkintaa.
tiedonhaun vaiheita, tietokirjallisuuden ja verkkolähteiden käyttöä sekä niiden
luotettavuuden arviointia.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee:

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta
tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tulkita ja pohtia tekstin
rakentamia merkityksiä ja arvioida tekstin
vaikutuksia. Oppilas osaa analysoida
tekstilajien piirteitä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen ja arvioida tekstiä
suhteessa sen tavoitteisiin ja tarkoitusperiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa poimia tekstistä keskeisiä
sisältöjä apukysymysten avulla. Oppilas osaa
nimetä muutaman yksinkertaiselle tekstilajille
tyypillisen kielellisen tai tekstuaalisen piirteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas oppii kriittiseksi lukijaksi.
Oppilas oppii seuramaan omien äidinkielen ja kirjallisuuden tietojen ja taitojen kehittymistä ja
kehittämään luetun ymmärtämistään ja opiskelutaitojaan. Oppilas tunnistaa itsensä lukijana ja
asettaa lukemiselleen tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.
Oppilas oppii reflektoimaan omaa elämää luetun avulla ja kykenee eläytymään lukemaansa.
Oppilas harjoittelee:
1040

•
•
•

kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisää käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa
ja vertailussa.
kielen kuvallisuuden ja symboliikan tunnistamista ja tulkintaa.
tiedonhaun vaiheita, tietokirjallisuuden ja verkkolähteiden käyttöä sekä niiden
luotettavuuden arviointia.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa
tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia tiedonhaun vaiheiden
mukaisesti. Oppilas osaa käyttää
monipuolisia lähteitä ja hakea niistä tietoa
tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilas osaa
pohtia lähteiden luotettavuuteen ja tiedon
käytettävyyteen liittyviä tekijöitä ja perustella
omat lähdevalintansa.

S2 Tekstien tulkitseminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii kriittiseksi lukijaksi.
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Vuosiluokat 7-9

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

Oppilas oppii seuramaan omien äidinkielen ja kirjallisuuden tietojen ja taitojen kehittymistä ja
kehittämään luetun ymmärtämistään ja opiskelutaitojaan. Oppilas tunnistaa itsensä lukijana ja
asettaa lukemiselleen tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.
Oppilas oppii reflektoimaan omaa elämää luetun avulla ja kykenee eläytymään lukemaansa.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•

kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisää käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa
ja vertailussa.
kielen kuvallisuuden ja symboliikan tunnistamista ja tulkintaa.
tiedonhaun vaiheita, tietokirjallisuuden ja verkkolähteiden käyttöä sekä niiden
luotettavuuden arviointia.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuusja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan
ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida fiktiivisiä tekstejä eri
muodoissaan tarkoituksenmukaisia käsitteitä
käyttäen. Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä
tekstejä ja pohtia fiktion monitulkintaisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Vuosiluokat 7-9

S2 Tekstien tulkitseminen
Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen
ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja
seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin
sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan
erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin
teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään
kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja
jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunoja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden
käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja
symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan
tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii kriittiseksi lukijaksi.
Oppilas oppii seuramaan omien äidinkielen ja kirjallisuuden tietojen ja taitojen kehittymistä ja
kehittämään luetun ymmärtämistään ja opiskelutaitojaan. Oppilas tunnistaa itsensä lukijana ja
asettaa lukemiselleen tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.
Oppilas oppii reflektoimaan omaa elämää luetun avulla ja kykenee eläytymään lukemaansa.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•

kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisää käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa
ja vertailussa.
kielen kuvallisuuden ja symboliikan tunnistamista ja tulkintaa.
tiedonhaun vaiheita, tietokirjallisuuden ja verkkolähteiden käyttöä sekä niiden
luotettavuuden arviointia.

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tuottaa luovasti tilanteeseen ja
tavoitteeseen sopivia tekstejä. Oppilas osaa
arvioida vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
tekstin tuottajana ja pohtia, miten voi taitojaan
kehittää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
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viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy:
•
•
•

tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
erilaisiin painettuihin ja verkkolähteisiin.
tekijänoikeuksiin.

Oppilas harjoittelee:
•

tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan puhuttuina ja kirjoitettuina sekä
visuaalisina ja audiovisuaalisina teksteinä (pohtivina essee, vlogi, asiantuntijahaastattelu,
posteri ja/tai luokan oma projekti).

Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•

tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(sanaston rekisteri- ja tyylipiirteet).
erityisesti pohtiville ja kantaaottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä.
kirjoitetun yleiskielen piirteitä opiskelemalla esimerkiksi lauseenvastikkeita ja kertaamalla
kielenhuoltoa tarpeen mukaan.
aineistopohjaisen kirjoitelman laatimista

Oppilas laatii kirjaesitelmän ja/tai tutkielman.
Oppilas vahvistaa opiskelussa ja erilaisissa asiointitilanteissa tarvittavien tekstien tuottamisen
taitoja (hakemus, ansioluettelo, raportti ja kokousasiakirjat).
T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa
ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta
valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tuottaa pohtivia ja erilaisia
kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä keinoja.
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Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy:
•
•
•

tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
erilaisiin painettuihin ja verkkolähteisiin.
tekijänoikeuksiin.

Oppilas harjoittelee:
•

tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan puhuttuina ja kirjoitettuina sekä
visuaalisina ja audiovisuaalisina teksteinä (pohtivina essee, vlogi, asiantuntijahaastattelu,
posteri ja/tai luokan oma projekti).

Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•

tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(sanaston rekisteri- ja tyylipiirteet).
erityisesti pohtiville ja kantaaottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä.
kirjoitetun yleiskielen piirteitä opiskelemalla esimerkiksi lauseenvastikkeita ja kertaamalla
kielenhuoltoa tarpeen mukaan.
aineistopohjaisen kirjoitelman laatimista

Oppilas laatii kirjaesitelmän ja/tai tutkielman.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään
kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa
kirjoitetun kielen konventioista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas vahvistaa opiskelussa ja erilaisissa asiointitilanteissa tarvittavien tekstien tuottamisen
taitoja (hakemus, ansioluettelo, raportti ja kokousasiakirjat).

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaisen tekstin,
jonka viestistä saa selvää. Oppilas osaa
käyttää yksinkertaisia virke- ja lauserakenteita
sekä pääosin virkkeen lopetusmerkkejä
ja isoa alkukirjainta virkkeen alussa ja
erisnimissä. Oppilas osaa kirjoittaa käsin ja
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tuottaa eheän ja havainnollisen
tekstin. Oppilas osaa käyttää sidosteisuuden
keinoja monipuolisesti, käyttää monipuolisia
lause- ja virkerakenteita, kiinnittää huomiota
tekstin tyyliin sekä noudattaa kirjoitetun
yleiskielen käytänteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tuottaa tekstin, joka on helposti
ymmärrettävä ja sujuva. Oppilas osaa
jäsentää tekstinsä ja kappaleensa loogisesti
ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin sekä
noudattaa pääosin kirjoitetun yleiskielen
käytänteitä tekstejä tuottaessaan ja
muokatessaan. Oppilas osaa kirjoittaa
sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntäen.
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S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina,
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja
vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti
pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen
ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan
kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden
rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet,
lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan
viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan
niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan
valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja
lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä
tuotettaessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy:
• tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
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•
•

erilaisiin painettuihin ja verkkolähteisiin.
tekijänoikeuksiin.

Oppilas harjoittelee:
•

tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan puhuttuina ja kirjoitettuina sekä
visuaalisina ja audiovisuaalisina teksteinä (pohtivina essee, vlogi, asiantuntijahaastattelu,
posteri ja/tai luokan oma projekti).

Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•
•

tekstien tuottamista vaiheittain sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi
(sanaston rekisteri- ja tyylipiirteet).
erityisesti pohtiville ja kantaaottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä.
kirjoitetun yleiskielen piirteitä opiskelemalla esimerkiksi lauseenvastikkeita ja kertaamalla
kielenhuoltoa tarpeen mukaan.
aineistopohjaisen kirjoitelman laatimista

Oppilas laatii kirjaesitelmän ja/tai tutkielman.
Oppilas vahvistaa opiskelussa ja erilaisissa asiointitilanteissa tarvittavien tekstien tuottamisen
taitoja (hakemus, ansioluettelo, raportti ja kokousasiakirjat).
T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä,
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa havainnoida tekstien ja kielen
piirteitä. Oppilas osaa kuvata kielen vaihtelua
eri kielenkäyttötilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

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

lukemaan monipuolisesti erilaisia kirjoja.
aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja koulun ulkopuolisen tarjonnan hyödyntämiseen
ja tutustutaan elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja eri muotoihin (kirjastoja
kulttuurikohdekäynnit).
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin, julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot, blogit ja yleisönosastokirjoitukset).

Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan ja tarkastelemaan:
•
•
•
•
•

tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan
tarkastella.
kielten vaikutusta toisiinsa muun muassa sanojen lainautumisessa.
suomen kielelle tyypillisiä äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteitä.
suomalaista nimistöä (etuja sukunimet ja paikkanimistö)
kielen rakenteita, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisiä piirteitä ja kielellisten valintojen
vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn (nuorten puhekieli, murteet, slangit ja ammattijargon).

Oppilas tutustuu:
•
•
•
•

suulliseen ja kirjalliseen kansanperinteeseen.
Suomen kielitilanteeseen, suomen kielen syntyyn ja kehitykseen sekä kielen
ominaispiirteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen murteisiin.
kulttuurin käsitteeseen, kulttuurin eri ilmenemismuotoihin sekä suomalaisen kirjallisuuden
merkittävimpiin aikakausiin (romantiikka, realismi ja modernismi).
keskeisimpiin suomalaisiin kielen kehittäjiin ja kirjailijoihin sekä heidän merkittävimpiin
teoksiin.

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

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla kaunokirjallisuuden
monimuotoisuutta. Oppilas osaa nimetä
kirjallisuuden vaiheita ja yhdistää muutaman
teoksen ja kirjailijan niihin. Oppilas on lukenut
lukuvuosittain sovitut teokset.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida kaunokirjallisuuden
monimuotoisuutta osana kulttuuria. Oppilas
osaa kuvailla kirjallisuuden vaiheita sekä
niiden keskeisiä tyylipiirteitä ja nimetä eri
vaiheiden keskeisiä teoksia ja kirjailijoita.
Oppilas tuntee monipuolisesti kirjallisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

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

•

lukemaan monipuolisesti erilaisia kirjoja.
aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja koulun ulkopuolisen tarjonnan hyödyntämiseen
ja tutustutaan elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja eri muotoihin (kirjastoja
kulttuurikohdekäynnit).
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin, julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot, blogit ja yleisönosastokirjoitukset).

Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan ja tarkastelemaan:
•
•
•

tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan
tarkastella.
kielten vaikutusta toisiinsa muun muassa sanojen lainautumisessa.
suomen kielelle tyypillisiä äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteitä.
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•
•

•
•

suomalaista nimistöä (etuja sukunimet ja paikkanimistö)
kielen rakenteita, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisiä piirteitä ja kielellisten valintojen
vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn (nuorten puhekieli, murteet, slangit ja ammattijargon).

Oppilas tutustuu:
•
•
•
•

suulliseen ja kirjalliseen kansanperinteeseen.
Suomen kielitilanteeseen, suomen kielen syntyyn ja kehitykseen sekä kielen
ominaispiirteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen murteisiin.
kulttuurin käsitteeseen, kulttuurin eri ilmenemismuotoihin sekä suomalaisen kirjallisuuden
merkittävimpiin aikakausiin (romantiikka, realismi ja modernismi).
keskeisimpiin suomalaisiin kielen kehittäjiin ja kirjailijoihin sekä heidän merkittävimpiin
teoksiin.

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

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia kielellisen ja kulttuurisen
monimuotoisuuden merkityksiä yksilölle
ja yhteiskunnalle. Oppilas osaa eritellä
suomen kielelle tyypillisiä piirteitä suhteessa
muihin kieliin ja pohtia äidinkielen käsitettä
ja merkityksiä identiteettien rakentumisen
kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

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

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja
kulttuurista moni-muotoisuutta. Oppilas osaa
eritellä suomen kielelle tyypillisiä piirteitä ja
pohtia äidinkielen yhteyttä identiteetteihin.

Vuosiluokat 7-9

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

lukemaan monipuolisesti erilaisia kirjoja.
aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja koulun ulkopuolisen tarjonnan hyödyntämiseen
ja tutustutaan elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja eri muotoihin (kirjastoja
kulttuurikohdekäynnit).
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin, julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot, blogit ja yleisönosastokirjoitukset).

Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan ja tarkastelemaan:
•
•
•
•
•

tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan
tarkastella.
kielten vaikutusta toisiinsa muun muassa sanojen lainautumisessa.
suomen kielelle tyypillisiä äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteitä.
suomalaista nimistöä (etuja sukunimet ja paikkanimistö)
kielen rakenteita, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisiä piirteitä ja kielellisten valintojen
vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn (nuorten puhekieli, murteet, slangit ja ammattijargon).

Oppilas tutustuu:
•
•
•
•

suulliseen ja kirjalliseen kansanperinteeseen.
Suomen kielitilanteeseen, suomen kielen syntyyn ja kehitykseen sekä kielen
ominaispiirteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen murteisiin.
kulttuurin käsitteeseen, kulttuurin eri ilmenemismuotoihin sekä suomalaisen kirjallisuuden
merkittävimpiin aikakausiin (romantiikka, realismi ja modernismi).
keskeisimpiin suomalaisiin kielen kehittäjiin ja kirjailijoihin sekä heidän merkittävimpiin
teoksiin.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa1051

Vuosiluokat 7-9

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.

alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Suomi toisena kielenä oppimäärässä huomioimme oppilaamme yksilölliset tarpeet.
Suunnittelemme opetuksen yhdessä oppilaamme kanssa niin, että se tukee parhaiten hänen
kokonaisvaltaista opiskeluaan ja oppimistaan.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen
kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa
otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja
kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa
ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja
erittelevään lukemiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää
ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.
Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.
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Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin
tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat
niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri
sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja
kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.
Koulumme oppimisympäristö on yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitoja kehittävä.
Oppilaamme kohtaa koulumme arjessa paljon vuorovaikutustilanteita, joissa hän harjoittelee
vuorovaikutustaitojaan. Oppilaamme oppiminen perustuu puhutun tai kirjoitetun tai kuvallisen
viestinnän kautta saadun tiedon ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Oppilaamme tuottaa itse
monenlaisia tekstejä sekä harjoittelee itsensä ilmaisemista. Koulumme opetuskäytössä on
hyvät tekniset välineistöt äänen ja kuvan nauhoittamiseen, toistoon sekä tallentamiseen ja
hyödynnämme niitä opetuksessamme.
Kannustamme oppilastamme oppimaan ja hyödyntämään oppimaansa arjessa. Koulumme
työntekijät mahdollistavat oppilaillemme tutustumisen paikalliseen kulttuuritarjontaan vierailuja tutustumiskäyntien sekä tehtävien muodossa. Koulukotimme työntekijät myös rohkaisevat
oppilaitamme heidän vapaa-ajallaan aktiiviseen kirjastonkäyttöön ja kulttuuritapahtumiin
osallistumiseen sekä oppilaitten välisten omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen aktiiviseen
käyttöön.
Valitsemme käytettävät työtapamme niin, että oppilaamme luetun ymmärtämisen strategioiden
hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat, mikä helpottaa oppilaamme
opiskelua koulussa ja erityisesti jatko-opinnoissa. Oppilaamme lukevat koulussamme paljon
erilaisia tekstejä ja kirjallisuutta. Eheytämme opetustamme prosessi- ja projektityöskentelyn
avulla. Valitessamme työtapoja, pyrimme siihen, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat
luontevasti toisiinsa tai toteutamme oppiaineen osana oppimiskokonaisuutta.
Käytämme opetuksessamme draamaa oppimisen tukena eri sisältöalueissa, erityisesti
kirjallisuudessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksemme integroituu luontevasti myös vieraiden
kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7-9

Opetuksemme tavoitteena on tukea oppilaamme koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Ohjaamme oppilastamme löytämään ja valitsemaan
itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolleen ja tavalleen soveltuvia tekstejä. Kannustamme
oppilastamme kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen. Ohjaamme oppilastamme myös
käyttämään mediaa oikein ja turvallisesti sekä suhtautumaan kriittisesti median viestintään.
Annamme yksilöllistä ohjausta ja palautetta arkielämässäkin tarpeellisten vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi.
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Vuosiluokat 7-9

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään
kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta
ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan
myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja
tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa
ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden
ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet selvitetään heti sijoituksensa alussa ja hän saa
koulukodissamme tarvittaessa ohjausta ja tukea kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden
oppimisessa ja ajatustensa sanoittamisessa. Mikäli oppilaamme aiemman vuosiluokan oppiminen
on jäänyt puutteelliseksi, järjestämme hänelle mahdollisuuden oppia oppimatta jääneet asiat.
Tuemme kielellisesti lahjakkaita oppilaitamme esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja
heille itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Valitsemme
opetuksessamme käytettävät tekstit ja työtavat niin, että oppilaamme motivaatio oppimiseen säilyy
sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuvat.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan
ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–
9 opetuksen kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä.
Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan
havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja
kehitetään osana formatiivista arviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä
määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän
tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet ja niihin liittyvät
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän
tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman
osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja
kirjallisuuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Vuosiluokat 7-9

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.
Oppilaamme oppimisen arviointi on vuosiluokilla 7-9 monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaamme motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilastamme löytämään omat vahvuutensa. Annamme
oppilaallemme säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa
asetettuihin vuosiluokan tavoitteisiin. Nivomme arvioinnin kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.
Autamme oppilastamme tulemaan tietoisiksi oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla
omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan.
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta (vuorovaikutustilanteissa toimiminen,
tekstien tulkitseminen, tekstien tuottaminen ja kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen)
ovat oppilaamme oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin
suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajamme havaintoihin erilaisissa kielenkäyttöja tekstianalyysitilanteissa. Oppilaallamme tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
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monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoittelemme vertaisarviointia. Arviointi on vuosiluokilla 7-9
numeerista.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että hän opiskelee äidinkieltä
ja kirjallisuutta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS)
määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Määrittelemme päättöarvioinnissamme sen, miten oppilaamme
on opiskelun päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet. Muodostamme päättöarvioinnin
suhteuttamalla oppilaamme osaamisen tason asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin
päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilaidemme osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti.
Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa.
Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin valtakunnallisten
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Yhdeksännellä vuosiluokalla arviointi suhteutuu päättöarvioinnin kriteereihin. Oppimisprosessin
arvioinnissa painotamme erityisesti vastuullista ja pitkäjänteistä omaa työskentelyä sekä
oppilaamme ryhmässä toimimisen taitoja.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja
vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu ennakoitaviin koulun
vuorovaikutustilanteisiin aktiivisesti
kuuntelemalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas edistää omalla toiminnallaan
vuorovaikutuksen onnistumista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu suullisesti ja rakentavalla
tavalla koulun vuorovaikutustilanteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas toimii vuorovaikutustilanteissa
aloitteellisesti ja sovittaa puhettaan tilanteen
mukaan.

Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median
puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ymmärtää selkeästi havainnollistettuja
puhuttuja arkikielisiä tekstejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää puhuttuja arkikielisiä
tekstejä ja selvittää niiden merkityksiä
yhdessä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää pääkohdat opetuspuheesta
ja tuttuja aiheita käsittelevistä median
puhutuista teksteistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas erottaa olennaiset asiat
opetuspuheesta ja median puhutuista
teksteistä sekä arvioi kuulemaansa. Oppilas
pystyy vastaanottamaan tietoa muodollisissa
puhetilanteissa.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas lukee ja ymmärtää ikäkauden
mukaisia, myös abstrakteja tekstejä. Oppilas
tekee teksteistä päätelmiä ja esittää niiden
sisällöstä perusteltuja mielipiteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee ja ymmärtää yksinkertaisia,
kieleltään konkreettisia tekstejä tutuissa
tilanteissa. Oppilas esittää niistä kysymyksiä
ja mielipiteitä yhdessä muiden kanssa ja
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tekstien tulkinnan taitoaan
oppimisen resurssina. Oppilas arvioi tekstejä
ja tekee tekstistä päätelmiä ja kriittisiä
kysymyksiä. Oppilas ymmärtää, että muut
tekstit vaikuttavat tekstin tulkintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi tekstien vaikutuskeinoja.
Oppilas havainnoi tekstien sellaisia
merkityksiä, joita ei sanota suoraan,
kuten tekstin ajatuskulkua, asenteita ja
näkökulmia. Oppilas tulkitsee, miten muut
tekstit vaikuttavat tekstin merkityksiin.

S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
Paikallinen tarkennus
Harjoitellaan käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Eläydytään luettuun,
reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.
Erityisesti uusien tekstilajien ilmaisutavat, syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, mediaja asiatekstejä eri muodoissaan.
Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja
lähteinä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tuottaa rakenteeltaan, kieleltään ja
sisällöltään yksinkertaisia ja konkreettisia
tekstejä itselleen tutuista aiheista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tuottaa itsenäisesti tekstejä,
joissa käytetään eri tekstilajien piirteitä
monipuolisesti. Oppilas käyttää myös muita
tekstejä omien tekstien lähteinä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas suunnittelee, tuottaa ja muokkaa
tekstejä, joissa käytetään eri tekstilajien
piirteitä tarkoituksenmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas suunnittelee ja tuottaa tekstejä
eri aihepiireistä mallien avulla itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas ottaa
vastaan palautetta teksteistään. Oppilas
tuottaa tekstilajiltaan tunnistettavia tekstejä,
mutta tekstilajipiirteiden hyödyntäminen on
rajallista.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen.
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo.
Kannustava palaute, oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen.
Painotetaan sisältöalueista seuraavia: kappalerakenteet, virkkeiden ja lauseiden rakenteet sekä
lausetyypit.
Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä,
muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan
tekijänoikeuksia omia tekstejä tuottaessa.
T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä,
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että kielenkäyttö vaihtelee
eri tilanteissa. Oppilas tunnistaa kirjoitetun
ja puhutun kielen eroja. Oppilas hahmottaa
lauserajat ja tunnistaa verbin lauseen
keskuksena.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee päätelmiä tekstien kielellisistä
ja tekstuaalisista piirteistä. Oppilas
hyödyntää kielenkäytössään muodollista ja
epämuodollista kieltä. Oppilas ymmärtää
kielellisten valintojen vaikutuksen merkitysten
rakentumiseen tekstissä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas pohtii tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä sekä niiden merkityksiä
yhdessä muiden kanssa. Oppilas tunnistaa
muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön
ja eri tyylien välisiä eroja. Oppilas osaa jakaa
lauseen rakenneosiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas havainnoi ja erittelee tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä niiden
merkityksiä tarkoituksenmukaisten käsitteiden
avulla. Oppilas ymmärtää muodollisen ja
epämuodollisen kielenkäytön ja eri tyylien
vaikutuksia. Oppilas ymmärtää kielellisten
valintojen merkityksiä

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
•
•
•

tekemään havaintoja kielen äänne, muoto- ja lauserakenteista, kuten morfeemeista eri
sanaluokkien sanoissa, sanojen yhdistämisestä ja sanajärjestyksestä.
sananvalintojen, aikamuotojen ja kielikuvien vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.
suomen kielestä vieraisiin kieliin vertaillen.

Oppilas lukee monipuolisesti itselle sopivaa kirjallisuutta, nuortenkirjoja, novelleja, runoja,
tietokirjoja ja sarjakuvia.

•
•

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja kulttuuritarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot ja blogit).
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Opettaja kannustaa oppilasta:

Oppilas tutustuu elokuvaan, teatteriin, puhe- ja mediakulttuurin eri muotoihin ja tarkastelee kuvaa,
ääntä sekä kirjoitusta yhdistävien tekstien ominaisuuksia ja ilmaisutapoja.
T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen,
sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin
suhteita toisiin teksteihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas lukee suomenkielisiä kirjoja
ja erittelee lukukokemustaan. Oppilas
osaa nimetä suomalaisen kirjallisuuden
päävaiheita. Oppilas osaa eritellä
kirjallisuuden lajien piirteitä lukemastaan
tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee lyhyitä, helppotajuisia
suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä.
Oppilas erottaa fiktiivisen tekstin muista
teksteistä. Oppilas hahmottaa, että eri
aikoina on kirjoitettu erilaisia tekstejä. Oppilas
tunnistaa mallien avulla tekstien välisiä
yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas lukee monipuolisesti suomenkielistä
kirjallisuutta ja analysoi lukemaansa
keskustelemalla ja kirjoittamalla. Oppilas
tuntee suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita
ja niiden yhteyden eurooppalaisiin virtauksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas lukee suomenkielisiä kaunokirjallisia
tekstejä ja keskustelee lukukokemuksestaan
muiden kanssa. Oppilas on tutustunut
joihinkin suomalaisen kirjallisuuden
päävaiheita edustaviin teksteihin. Oppilas
tuntee joitakin kirjallisuuden lajeja ja kuvailee
vähintään yhtä niistä. Oppilas tunnistaa, mihin
lajiin teksti kuuluu.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
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tekemään havaintoja kielen äänne, muoto- ja lauserakenteista, kuten morfeemeista eri
sanaluokkien sanoissa, sanojen yhdistämisestä ja sanajärjestyksestä.
sananvalintojen, aikamuotojen ja kielikuvien vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.
suomen kielestä vieraisiin kieliin vertaillen.

Oppilas lukee monipuolisesti itselle sopivaa kirjallisuutta, nuortenkirjoja, novelleja, runoja,
tietokirjoja ja sarjakuvia.
Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja kulttuuritarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot ja blogit).

Oppilas tutustuu elokuvaan, teatteriin, puhe- ja mediakulttuurin eri muotoihin ja tarkastelee kuvaa,
ääntä sekä kirjoitusta yhdistävien tekstien ominaisuuksia ja ilmaisutapoja.
T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun ja
yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan
kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas erittelee yhteiskunnan monikielisyyttä
ja kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa
eritellä kulttuurisia kokemuksiaan. Oppilas
tekee havaintoja siitä, että kulttuuri, yksilöiden
toiminta ja erilaisten ryhmien muodostuminen
vaikuttavat toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas esittää näkemyksiä kielellisen ja
kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksestä
itselleen ja yhteiskunnalle. Oppilas osallistuu
aktiivisesti yhteisten kulttuuristen kokemusten
luomiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa yksilön ja lähiympäristön
monikielisyyttä ja kulttuurista
monimuotoisuutta. Oppilas monipuolistaa
kulttuurisia kokemuksiaan ja osaa kertoa
niistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tietää, että jokainen yhteiskunta on
monikielinen ja kulttuurisesti monimuotoinen.
Oppilas tunnistaa ja osaa kuvata kulttuurisia
kytköksiä omassa elämässään.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee:
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Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

•
•
•

tekemään havaintoja kielen äänne, muoto- ja lauserakenteista, kuten morfeemeista eri
sanaluokkien sanoissa, sanojen yhdistämisestä ja sanajärjestyksestä.
sananvalintojen, aikamuotojen ja kielikuvien vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.
suomen kielestä vieraisiin kieliin vertaillen.

Oppilas lukee monipuolisesti itselle sopivaa kirjallisuutta, nuortenkirjoja, novelleja, runoja,
tietokirjoja ja sarjakuvia.
Opettaja kannustaa oppilasta:
•
•

aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston ja kulttuuritarjonnan hyödyntämiseen.
soveltamaan koulussa opittuja taitoja luokkahuoneen ulkopuolella: esimerkiksi tuottamaan
kulttuuria itse, osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja julkaisemaan omia tekstejä eri
medioissa (fanifiktiot ja blogit).

Oppilas tutustuu elokuvaan, teatteriin, puhe- ja mediakulttuurin eri muotoihin ja tarkastelee kuvaa,
ääntä sekä kirjoitusta yhdistävien tekstien ominaisuuksia ja ilmaisutapoja.
T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana,
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia
oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tekee havaintoja kielenoppimisestaan
ja omista oppimisen tavoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja
kielen käyttäjänä sekä asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettaa itselleen haasteellisia
oppimistavoitteita ja edistää yhteistä
oppimista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kehittää kielenoppimistaitojaan ja
hyödyntää monipuolisesti ympäristöään
kielenoppimisen resurssina.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1062

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käsittelee eri tiedonalojen aiheita
arkikielellä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tuntee abstraktin kielen keinoja ja
käyttää niitä tekstien tulkinnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää ikätasolleen suunnattua
kognitiivisesti vaativaa kieltä, mutta tarvitsee
kontekstin tukea.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää ikätasolleen suunnattua
kognitiivisesti melko vaativaa kieltä vahvan
kontekstin tuen avulla.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja,
suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä

oman

työskentelyn

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas etsii tietoa eri lähteistä sekä
suunnittelee, jäsentää ja arvioi työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas tuo oman
panoksensa yhteiseen työskentelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas etsii tietoa tutuista tai annetuista
lähteistä, mutta käsittelee tietoa toistaen.
Oppilas arvioi omaa työskentelyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas etsii ja yhdistelee monipuolisesti
eri tietolähteiden tietoa vertaillen ja tiedon
luotettavuutta arvioiden. Oppilas edistää
tavoitteellisesti yhteistä työskentelyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas etsii yksittäisiä tietoja annetuista
lähteistä. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia
ja tietää, mitä yksityisyyden suojalla
tarkoitetaan. Oppilas suunnittelee ja arvioi
työskentelyään vain vähän.

Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään
erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ilmaisee itseään erilaisissa arkisissa
tilanteissa tai kertoo jostakin omakohtaisesta
aiheesta kielitaitonsa mahdollistamalla tavalla.
Oppilas täydentää kielitaitonsa rajoitteita
muilla ilmaisun keinoilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas valmistelee ja pitää puheenvuoron tai
puhe-esityksen itselleen läheisestä aiheesta.
Oppilas ilmaisee itseään ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas valmistelee ja pitää selkeän esityksen
aiheesta, joka vaatii tiedonhankintaa. Oppilas
ilmaisee itseään tilanteeseen sopivalla tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas valmistelee ja pitää koherentin,
sisällöltään monipuolisen ja havainnollisen
esityksen. Oppilas ilmaisee itseään
tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana
toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja
muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen
ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä
suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden
kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)
itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
Paikallinen tarkennus
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan
vahvuuksien tunnistaminen
T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja
lähteinä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tuottaa rakenteeltaan, kieleltään ja
sisällöltään yksinkertaisia ja konkreettisia
tekstejä itselleen tutuista aiheista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tuottaa itsenäisesti tekstejä,
joissa käytetään eri tekstilajien piirteitä
monipuolisesti. Oppilas käyttää myös muita
tekstejä omien tekstien lähteinä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas suunnittelee, tuottaa ja muokkaa
tekstejä, joissa käytetään eri tekstilajien
piirteitä tarkoituksenmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas suunnittelee ja tuottaa tekstejä
eri aihepiireistä mallien avulla itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas ottaa
vastaan palautetta teksteistään. Oppilas
tuottaa tekstilajiltaan tunnistettavia tekstejä,
mutta tekstilajipiirteiden hyödyntäminen on
rajallista.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
Paikallinen tarkennus
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute.
Oppilas harjoittelee:

•
•
•
•
•
•

fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.
kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa
tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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•

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kirjoittaa tekstejä tutuista aihepiireistä.
Teksti voi olla epäkoherenttia, verrattain
hankalasti luettavaa ja sanastoltaan hyvin
rajallista. Oppilas osaa kirjoittaa käsin ja tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kirjoittaa ymmärrettäviä tekstejä
kieliopillisista puutteista huolimatta. Sanasto
voi olla vielä suppeaa. Kirjoitetun kielen
normien noudattaminen on horjuvaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kirjoittaa koherentteja tekstejä ja
käyttää niissä tarkoituksenmukaista sanastoa
ja rakenteita. Kirjoitetun kielen normien
noudattaminen on melko vakiintunutta.
Oppilas osaa kirjoittaa sujuvasti käsin ja tietoja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas kirjoittaa sisällöllisesti ja kielellisesti
monipuolisia tekstejä. Kirjoitetun kielen
normien noudattaminen on vakiintunutta.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
Paikallinen tarkennus
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo
Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute.
Oppilas harjoittelee:
•
•
•
•

Vuosiluokat 7-9

•
•
•

fiktiivisten ja ei-fiktiivisten tekstien tuottamista (prosessikirjoittaminen, palautteen
antaminen ja vastaanottaminen).
tekstien ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin (mielipiteiden
ilmaisu ja perustelu).
tiivistämisen ja referoinnin taitoa sekä muistiinpanojen tekemistä (luku- tai mediapäiväkirja
ja haastattelujen muistiinpanotekniikka).
käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
kielimuodon ja tyylin valintaa.
kantaaottavien ja pohtivien tekstien kirjoittamista
oman tekstin jäsentelyä, tuottamista ja hiomista.

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä,
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että kielenkäyttö vaihtelee
eri tilanteissa. Oppilas tunnistaa kirjoitetun
ja puhutun kielen eroja. Oppilas hahmottaa
lauserajat ja tunnistaa verbin lauseen
keskuksena.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee päätelmiä tekstien kielellisistä
ja tekstuaalisista piirteistä. Oppilas
hyödyntää kielenkäytössään muodollista ja
epämuodollista kieltä. Oppilas ymmärtää
kielellisten valintojen vaikutuksen merkitysten
rakentumiseen tekstissä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas pohtii tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä sekä niiden merkityksiä
yhdessä muiden kanssa. Oppilas tunnistaa
muodollisen ja epämuodollisen kielenkäytön
ja eri tyylien välisiä eroja. Oppilas osaa jakaa
lauseen rakenneosiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas havainnoi ja erittelee tekstien
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä niiden
merkityksiä tarkoituksenmukaisten käsitteiden
avulla. Oppilas ymmärtää muodollisen ja
epämuodollisen kielenkäytön ja eri tyylien
vaikutuksia. Oppilas ymmärtää kielellisten
valintojen merkityksiä

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.
T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen,
sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin
suhteita toisiin teksteihin
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas lukee suomenkielisiä kirjoja
ja erittelee lukukokemustaan. Oppilas
osaa nimetä suomalaisen kirjallisuuden
päävaiheita. Oppilas osaa eritellä
kirjallisuuden lajien piirteitä lukemastaan
tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee lyhyitä, helppotajuisia
suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä.
Oppilas erottaa fiktiivisen tekstin muista
teksteistä. Oppilas hahmottaa, että eri
aikoina on kirjoitettu erilaisia tekstejä. Oppilas
tunnistaa mallien avulla tekstien välisiä
yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas lukee monipuolisesti suomenkielistä
kirjallisuutta ja analysoi lukemaansa
keskustelemalla ja kirjoittamalla. Oppilas
tuntee suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita
ja niiden yhteyden eurooppalaisiin virtauksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas lukee suomenkielisiä kaunokirjallisia
tekstejä ja keskustelee lukukokemuksestaan
muiden kanssa. Oppilas on tutustunut
joihinkin suomalaisen kirjallisuuden
päävaiheita edustaviin teksteihin. Oppilas
tuntee joitakin kirjallisuuden lajeja ja kuvailee
vähintään yhtä niistä. Oppilas tunnistaa, mihin
lajiin teksti kuuluu.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.
T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana,
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia
oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tekee havaintoja kielenoppimisestaan
ja omista oppimisen tavoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja
kielen käyttäjänä sekä asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettaa itselleen haasteellisia
oppimistavoitteita ja edistää yhteistä
oppimista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kehittää kielenoppimistaitojaan ja
hyödyntää monipuolisesti ympäristöään
kielenoppimisen resurssina.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja,
suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä

oman

työskentelyn

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas etsii tietoa eri lähteistä sekä
suunnittelee, jäsentää ja arvioi työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas tuo oman
panoksensa yhteiseen työskentelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas etsii tietoa tutuista tai annetuista
lähteistä, mutta käsittelee tietoa toistaen.
Oppilas arvioi omaa työskentelyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas etsii ja yhdistelee monipuolisesti
eri tietolähteiden tietoa vertaillen ja tiedon
luotettavuutta arvioiden. Oppilas edistää
tavoitteellisesti yhteistä työskentelyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas etsii yksittäisiä tietoja annetuista
lähteistä. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia
ja tietää, mitä yksityisyyden suojalla
tarkoitetaan. Oppilas suunnittelee ja arvioi
työskentelyään vain vähän.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
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Osaamisen kuvaus

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan
sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin
merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tavallisimpia tekstilajeja.
Oppilas ymmärtää tuttuja aihepiirejä
käsitteleviä tekstejä ja hahmottaa tekstin
kokonaisuuden. Oppilas selvittää avainsanat
ymmärtääkseen tekstin pääajatuksen. Oppilas
hyödyntää tekstejä sana- ja käsitevarantonsa
laajentamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas erittelee eri tekstilajien rakennetta
ja kielellisiä piirteitä tarkoituksenmukaisia
käsitteitä käyttäen. Oppilas kehittää sanaja käsitevarantoaan siten, että se riittää
itsenäiseen tekstien tulkintaan ja arviointiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ymmärtää, miksi tekstit eroavat
toisistaan. Oppilas tunnistaa joitakin piirteitä
tavallisimmista tekstilajeista. Oppilas
ymmärtää tekstin sisältöä puutteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa eri tekstilajien rakennetta
ja kielellisiä piirteitä. Oppilas laajentaa
aktiivisesti sana- ja käsitevarantoaan
lukemalla erilaisia tekstejä. Oppilas käyttää
tarkoituksenmukaisia strategioita tekstien
tulkinnassa.

S2 Tekstien tulkitseminen
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen,
ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden
ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan
lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan
erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä
tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Monilukutaito, erityisesti uudet tekstilajit
Lukudiplomi mahdollisuuksien mukaan.
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T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä
itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja
lähteinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tuottaa rakenteeltaan, kieleltään ja
sisällöltään yksinkertaisia ja konkreettisia
tekstejä itselleen tutuista aiheista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tuottaa itsenäisesti tekstejä,
joissa käytetään eri tekstilajien piirteitä
monipuolisesti. Oppilas käyttää myös muita
tekstejä omien tekstien lähteinä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas suunnittelee, tuottaa ja muokkaa
tekstejä, joissa käytetään eri tekstilajien
piirteitä tarkoituksenmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas suunnittelee ja tuottaa tekstejä
eri aihepiireistä mallien avulla itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas ottaa
vastaan palautetta teksteistään. Oppilas
tuottaa tekstilajiltaan tunnistettavia tekstejä,
mutta tekstilajipiirteiden hyödyntäminen on
rajallista.

S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen
ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden
hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä
erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan
tekstiin sopivat ilmaisutavat.
Paikallinen tarkennus
Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo
T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen,
sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin
suhteita toisiin teksteihin
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas lukee suomenkielisiä kirjoja
ja erittelee lukukokemustaan. Oppilas
osaa nimetä suomalaisen kirjallisuuden
päävaiheita. Oppilas osaa eritellä
kirjallisuuden lajien piirteitä lukemastaan
tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee lyhyitä, helppotajuisia
suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä.
Oppilas erottaa fiktiivisen tekstin muista
teksteistä. Oppilas hahmottaa, että eri
aikoina on kirjoitettu erilaisia tekstejä. Oppilas
tunnistaa mallien avulla tekstien välisiä
yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas lukee monipuolisesti suomenkielistä
kirjallisuutta ja analysoi lukemaansa
keskustelemalla ja kirjoittamalla. Oppilas
tuntee suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita
ja niiden yhteyden eurooppalaisiin virtauksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas lukee suomenkielisiä kaunokirjallisia
tekstejä ja keskustelee lukukokemuksestaan
muiden kanssa. Oppilas on tutustunut
joihinkin suomalaisen kirjallisuuden
päävaiheita edustaviin teksteihin. Oppilas
tuntee joitakin kirjallisuuden lajeja ja kuvailee
vähintään yhtä niistä. Oppilas tunnistaa, mihin
lajiin teksti kuuluu.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea
oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen
kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan,
teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti
median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan ja tarkastelemaan:
•

Vuosiluokat 7-9

•
•
•
•

tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan
tarkastella.
kielten vaikutusta toisiinsa muun muassa sanojen lainautumisessa.
suomen kielelle tyypillisiä äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteitä.
suomalaista nimistöä (etuja sukunimet ja paikkanimistö)
kielen rakenteita, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisiä piirteitä ja kielellisten valintojen
vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn (nuorten puhekieli, murteet, slangit ja ammattijargon).

Oppilas tutustuu:
•
•
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suulliseen ja kirjalliseen kansanperinteeseen.
Suomen kielitilanteeseen, suomen kielen syntyyn ja kehitykseen
ominaispiirteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen murteisiin.

sekä

kielen

•
•

kulttuurin käsitteeseen, kulttuurin eri ilmenemismuotoihin sekä suomalaisen kirjallisuuden
merkittävimpiin aikakausiin (romantiikka, realismi ja modernismi).
keskeisimpiin suomalaisiin kielen kehittäjiin ja kirjailijoihin sekä heidän merkittävimpiin
teoksiin.

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana,
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia
oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tekee havaintoja kielenoppimisestaan
ja omista oppimisen tavoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja
kielen käyttäjänä sekä asettaa itselleen
oppimistavoitteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettaa itselleen haasteellisia
oppimistavoitteita ja edistää yhteistä
oppimista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kehittää kielenoppimistaitojaan ja
hyödyntää monipuolisesti ympäristöään
kielenoppimisen resurssina.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.
T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja,
suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä

oman

työskentelyn
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas etsii tietoa eri lähteistä sekä
suunnittelee, jäsentää ja arvioi työskentelyään
itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas tuo oman
panoksensa yhteiseen työskentelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas etsii tietoa tutuista tai annetuista
lähteistä, mutta käsittelee tietoa toistaen.
Oppilas arvioi omaa työskentelyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas etsii ja yhdistelee monipuolisesti
eri tietolähteiden tietoa vertaillen ja tiedon
luotettavuutta arvioiden. Oppilas edistää
tavoitteellisesti yhteistä työskentelyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas etsii yksittäisiä tietoja annetuista
lähteistä. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia
ja tietää, mitä yksityisyyden suojalla
tarkoitetaan. Oppilas suunnittelee ja arvioi
työskentelyään vain vähän.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tietoja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen
arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
kaiken oppimisen tukena.

Toinen kotimainen kieli
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Vuosiluokat 7-9

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
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tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, A-oppimäärä
Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.
Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten
oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun ruotsin
kielellä eri oppiaineissa.

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen
ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä
vuosiluokilla 7–9
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään
niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista
arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen
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Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa
opetussuunnitelmassa ruotsin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet.
Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta
laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai
joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa
osaamistaan.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen A-oppimäärän opiskelu
päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on
opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien
perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet
arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen
arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen
kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta
ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen A-oppimäärän
päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
Kielenopetuksemme lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kielikasvatuksemme avulla
pyrimme tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulumme kaikkia kieliaineita yhdistäviä
tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulumme kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.
Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaamme kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä
monilukutaidon kehittymistä. Ohjaamme oppilastamme tiedostamaan sekä omaa että muiden
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin monikerroksisuutta. Hyödynnämme ruotsin opetuksessa
oppilaamme vapaa-ajalla hankkimaa kielitaitoa ja rohkaisemme häntä käyttämään kieltä eri
tavoin.

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulumme toiminnassa
ja jokainen opettajamme on kielten opettaja. Englannin opiskelussa 7.-9. luokillamme on
merkityksellistä vahvistaa vieraan kielen opiskelutapoja ja syventää vieraan kielen opiskelun
merkitystä. Tavoitteenamme on herättää oppilaassamme kiinnostus kouluyhteisömme ja
ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja rohkaista häntä viestimään
autenttisessa ympäristössä. Oppilaiden erilaiset taitotasot kielten opiskelussa otetaan huomioon
jo lähtökohtaisesti opetusta suunniteltaessa.
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Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin
liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös oppilaidemme tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulle
annetaan tilaa kielten opiskelussa.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.
Hyödynnämme ruotsin kielen opiskelussamme draamaa, musiikkia, loruja sekä lauta- että
tietokonepelejä. Toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa. Oppilaamme
on aktiivinen toimija ja hän saa kokeilla kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa. Vahvistamme
monipuolisesti aiemmin opittua kielitaitoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppilaamme
perehtyvät erityyppisiin ruotsinkielisiin teksteihin. Vahvistamme oppilaittemme omien tekstien
tuottamista ja rohkaisemme heitä käyttämään kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti.
Kielenopiskelun kumulatiivisen luonteen vuoksi kertaamme ja syvennämme aiemmilla luokkaasteilla opittuja asioita. Kiinnitämme tämän lisäksi huomiota jokaiselle oppilaallemme sopivien
kielenopiskelutaitojen harjoitteluun.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Luokkahuoneemme lisäksi oppilaamme oppivat kieltä internetistä, musiikista, televisiosta ja
radiosta. Hyödynnämme kaikilla vuosiluokilla erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi kansainvälisillä vierailuilla. Koulukodeissamme
työskentelevien vieraskielisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa oppilaamme pääsevät
harjoittelemaan suullista kielitaitoaan. Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille
parhaiten sopivan työtavan. Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa jokaiselle
työtavan, jolla oppiminen onnistuu parhaiten. Ohjaamme oppilaitamme myös kokeilemaan
erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden
lisäksi voimme käyttää työtapoina ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa.
Opettajamme ohjaa oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
7-9

Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
kielen
opiskelunsa
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme
opetuksessamme huomioon yksilölliset ja kehitykselliset erot ja tällä pyrimme ehkäisemään
tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaittemme
opiskelua. Opettajamme käyttävät erilaisia opetusmenetelmiä ja kertovat erilaisista
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Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

oppimistekniikoista. Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Oppilaamme
voivat osallistua käsiteltävien tekstien valintaan, minkä tavoitteena on lisätä oppilaamme
motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa
taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Tarjoamme opetuksessa haasteita nopeammin
edistyville.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1oppimäärässä vuosiluokilla 7–9
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään
niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista
arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen
arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa
opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle asetetut tavoitteet.
Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta
laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai
joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa
osaamistaan.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opiskelu
päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on
opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien
perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet
arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen
arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen
kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa
edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen
jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun
tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja
siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Vuosiluokat 7-9

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa
9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät
Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta
Kehittyvän kielitaidon asteikko.

Vuosiluokkien 7-9 ruotsin kielen arviointimme on numeraalista. Annamme oppilaallemme
jatkuvaa palautetta hänen ruotsin kielen taitojensa kehittymisestä. Arviointimme on monipuolista
ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon kaikki kielen osa-alueet: kielen opiskelutaidot,
vuorovaikutustaidot, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä. Arvioimme myös oppilaamme
kulttuurintuntemusta. Oppilaamme tekee myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen
oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee hänen
kanssaan tämän edistymisestä.
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Arvioinnin avulla opettajamme tukee oppilaamme oppimisprosessia ja ohjaa häntä tiedostamaan
omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa
valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
Otamme mahdolliset oppimisvaikeudet huomioon oppilaamme arvioinnissa. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin
osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että hän opiskelee
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti ruotsin kielessä, arvioimme oppilaamme suorituksia
hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS)
määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilaamme on saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän
tavoitteet. Yleisellä opetussuunnitelmalla opiskelevan oppilaamme päättöarvosana muodostuu
suhteuttamalla oppilaamme osaaminen ruotsin B1-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin.
Arvosanan kahdeksan (8) saa, mikäli oppilaamme osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita
yhdistäviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ruotsin kielestä
käyttökielenä Suomessa ja Pohjois-maissa.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin
Suomessa ja Ruotsissa käytetyn ruotsin
kielen erityispiirteistä. Oppilas osaa kuvailla
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia
kulttuureita ja elämänmuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja joitakin
pohjoismaisia kieliä. Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä suomenruotsalaisista
ja pohjoismaisista kulttuureista ja
elämänmuodoista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvailla ruotsin kieltä
käyttökielenä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Oppilas osaa kertoa joistakin Suomessa
ja Ruotsissa käytetyn ruotsin kielen
erityispiirteistä. Oppilas osaa vertailla
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia
kulttuureita ja elämänmuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja niiden
viralliset kielet. Oppilas tietää, että ruotsia
puhutaan eri tavoin Suomessa ja Ruotsissa.
Oppilas osaa kertoa suomenruotsalaisista
ja pohjoismaisista kulttuureista ja
elämänmuodoista.
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Osaamisen kuvaus

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi pohjoismaisia kielenkäyttöympäristöjä, Suomen, Ruotsin ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteitä sekä Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas tekee havaintoja suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroista sekä vertaa ruotsin kieltä
aiemmin opiskelemiinsa kieliin.
Opettaja käyttää opetuksessa muiden kielten opiskelusta tuttuja kielitiedon käsitteitä.
T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä
ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. Oppilas
osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten
sama asia ilmaistaan ruotsin kielessä ja
jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä ruotsin kielen kielitiedon
käsitteistä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa
kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama
asia ilmaistaan ruotsissa ja jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas osaa
kertoa, miten sama asia ilmaistaan ruotsissa
ja jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa
kertoa ruotsin kielen keskeisistä kielitiedon
käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa
kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin
ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
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aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi pohjoismaisia kielenkäyttöympäristöjä, Suomen, Ruotsin ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteitä sekä Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas tekee havaintoja suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroista sekä vertaa ruotsin kieltä
aiemmin opiskelemiinsa kieliin.
Opettaja käyttää opetuksessa muiden kielten opiskelusta tuttuja kielitiedon käsitteitä.
T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
keskeisimpiä kielenoppimistapoja. Oppilas
osaa eritellä tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
monipuolisia tapoja oppia kohdekieltä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
yleisimpiä kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Paikallinen tarkennus

Opettaja ohjaa oppilasta itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittisen tiedonhankinnan
mahdollistaviin toimintatapoihin.
Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuu monipuoliseen kielen käyttöön erilaisissa
tilanteissa.
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Opettaja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa
elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa
koulussa ja koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
mahdollisuuksista käyttää ruotsin kieltä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kertoa, kuinka ruotsin kielen
taitoa voi hyödyntää omassa elämässä koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, mihin hän voi käyttää
ruotsin kielen taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa mahdollisuuksista käyttää
ruotsin kielen taitoa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.
Opettaja ohjaa oppilasta itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittisen tiedonhankinnan
mahdollistaviin toimintatapoihin.
Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuu monipuoliseen kielen käyttöön erilaisissa
tilanteissa.
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja
kirjallista vuorovaikutusta

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas selviytyy satunnaisesti
yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista
viestintätilanteista tukeutuen vielä
enimmäkseen viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas selviytyy satunnaisesti
viestintäkumppanin tukemana muutamasta,
kaikkein yleisimmin toistuvasta ja
rutiininomaisesta viestintätilanteesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso: A1.3 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista. Oppilas
pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa
ja jokapäiväisissä tilanteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.
T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas osallistuu
viestintään ja tarvitsee vain satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa melko
usein turvautuen harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas osaa soveltaa jonkin
verran viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja. Oppilas osaa pyytää toistamista
tai hidastamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja (esim. eleet, piirtäminen, sanastot,
netti). Oppilas osaa joskus arvailla tai päätellä
yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden,
yleistiedon tai muun kielitaitonsa perusteella.
Oppilas osaa ilmaista, onko ymmärtänyt.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.
T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas osaa käyttää
muutamia kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä
kohteliaisuuden ilmauksia (tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen) joissakin kaikkein
rutiininomai-simmissa sosiaalisissa
kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle
ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia
rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas selviytyy
joistakin lyhyistä sosiaalisista tilanteista
ja osaa käyttää joitakin kohteliaita
tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.
T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas ymmärtää
helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sekä hidasta puhetta sisältäviä tekstejä.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
tiedon lyhyistä, yksinkertaisista, itseään
kiinnostavista viesteistä ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas ymmärtää vähäisen
määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja
sanoja ja ilmauksia. Oppilas tuntee
kirjainjärjestelmän tai hyvin rajallisen määrän
kirjoitusmerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.

Vuosiluokat 7-9

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa keskeistä perussanastoa ja rakenteita.
Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissa kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi ja hallitsee hyvin
suppean perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin
aineksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin
harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi ja osaa
kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus

Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.
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Vuosiluokat 7-9

Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita
yhdistäviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ruotsin kielestä
käyttökielenä Suomessa ja Pohjois-maissa.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin
Suomessa ja Ruotsissa käytetyn ruotsin
kielen erityispiirteistä. Oppilas osaa kuvailla
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia
kulttuureita ja elämänmuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja joitakin
pohjoismaisia kieliä. Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä suomenruotsalaisista
ja pohjoismaisista kulttuureista ja
elämänmuodoista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvailla ruotsin kieltä
käyttökielenä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Oppilas osaa kertoa joistakin Suomessa
ja Ruotsissa käytetyn ruotsin kielen
erityispiirteistä. Oppilas osaa vertailla
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia
kulttuureita ja elämänmuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja niiden
viralliset kielet. Oppilas tietää, että ruotsia
puhutaan eri tavoin Suomessa ja Ruotsissa.
Oppilas osaa kertoa suomenruotsalaisista
ja pohjoismaisista kulttuureista ja
elämänmuodoista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas havainnoi pohjoismaisia kielenkäyttöympäristöjä, Suomen, Ruotsin ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteitä sekä Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas tekee havaintoja suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroista sekä vertaa ruotsin kieltä
aiemmin opiskelemiinsa kieliin.
Opettaja käyttää opetuksessa muiden kielten opiskelusta tuttuja kielitiedon käsitteitä.
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T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä
ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. Oppilas
osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten
sama asia ilmaistaan ruotsin kielessä ja
jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä ruotsin kielen kielitiedon
käsitteistä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa
kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama
asia ilmaistaan ruotsissa ja jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas osaa
kertoa, miten sama asia ilmaistaan ruotsissa
ja jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa
kertoa ruotsin kielen keskeisistä kielitiedon
käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa
kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin
ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi pohjoismaisia kielenkäyttöympäristöjä, Suomen, Ruotsin ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteitä sekä Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas tekee havaintoja suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroista sekä vertaa ruotsin kieltä
aiemmin opiskelemiinsa kieliin.

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

Opettaja käyttää opetuksessa muiden kielten opiskelusta tuttuja kielitiedon käsitteitä.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
keskeisimpiä kielenoppimistapoja. Oppilas
osaa eritellä tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
monipuolisia tapoja oppia kohdekieltä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
yleisimpiä kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.
Opettaja ohjaa oppilasta itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittisen tiedonhankinnan
mahdollistaviin toimintatapoihin.
Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuu monipuoliseen kielen käyttöön erilaisissa
tilanteissa
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa
elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa
koulussa ja koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
mahdollisuuksista käyttää ruotsin kieltä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kertoa, kuinka ruotsin kielen
taitoa voi hyödyntää omassa elämässä koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, mihin hän voi käyttää
ruotsin kielen taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa mahdollisuuksista käyttää
ruotsin kielen taitoa.
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S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.
Opettaja ohjaa oppilasta itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittisen tiedonhankinnan
mahdollistaviin toimintatapoihin.
Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuu monipuoliseen kielen käyttöön erilaisissa
tilanteissa
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja
kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas selviytyy satunnaisesti
yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista
viestintätilanteista tukeutuen vielä
enimmäkseen viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas selviytyy satunnaisesti
viestintäkumppanin tukemana muutamasta,
kaikkein yleisimmin toistuvasta ja
rutiininomaisesta viestintätilanteesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso: A1.3 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista. Oppilas
pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa
ja jokapäiväisissä tilanteissa.

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

Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
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Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.
T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas osallistuu
viestintään ja tarvitsee vain satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa melko
usein turvautuen harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas osaa soveltaa jonkin
verran viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja. Oppilas osaa pyytää toistamista
tai hidastamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja (esim. eleet, piirtäminen, sanastot,
netti). Oppilas osaa joskus arvailla tai päätellä
yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden,
yleistiedon tai muun kielitaitonsa perusteella.
Oppilas osaa ilmaista, onko ymmärtänyt.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.
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T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas osaa käyttää
muutamia kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä
kohteliaisuuden ilmauksia (tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen) joissakin kaikkein
rutiininomai-simmissa sosiaalisissa
kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle
ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia
rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas selviytyy
joistakin lyhyistä sosiaalisista tilanteista
ja osaa käyttää joitakin kohteliaita
tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas ymmärtää
helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sekä hidasta puhetta sisältäviä tekstejä.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
tiedon lyhyistä, yksinkertaisista, itseään
kiinnostavista viesteistä ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas ymmärtää vähäisen
määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja
sanoja ja ilmauksia. Oppilas tuntee
kirjainjärjestelmän tai hyvin rajallisen määrän
kirjoitusmerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.

Vuosiluokat 7-9

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa keskeistä perussanastoa ja rakenteita.
Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissa kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi ja hallitsee hyvin
suppean perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin
aineksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin
harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi ja osaa
kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus

Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä.

1095

Vuosiluokat 7-9

Opettajan valitessa sisältöjä näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri tilanteissa,
ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita
yhdistäviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ruotsin kielestä
käyttökielenä Suomessa ja Pohjois-maissa.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin
Suomessa ja Ruotsissa käytetyn ruotsin
kielen erityispiirteistä. Oppilas osaa kuvailla
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia
kulttuureita ja elämänmuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja joitakin
pohjoismaisia kieliä. Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä suomenruotsalaisista
ja pohjoismaisista kulttuureista ja
elämänmuodoista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvailla ruotsin kieltä
käyttökielenä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Oppilas osaa kertoa joistakin Suomessa
ja Ruotsissa käytetyn ruotsin kielen
erityispiirteistä. Oppilas osaa vertailla
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia
kulttuureita ja elämänmuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja niiden
viralliset kielet. Oppilas tietää, että ruotsia
puhutaan eri tavoin Suomessa ja Ruotsissa.
Oppilas osaa kertoa suomenruotsalaisista
ja pohjoismaisista kulttuureista ja
elämänmuodoista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas havainnoi pohjoismaisia kielenkäyttöympäristöjä, Suomen, Ruotsin ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteitä sekä Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas tekee havaintoja suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroista sekä vertaa ruotsin kieltä
aiemmin opiskelemiinsa kieliin.
Opettaja käyttää opetuksessa muiden kielten opiskelusta tuttuja kielitiedon käsitteitä.
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T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä
ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. Oppilas
osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten
sama asia ilmaistaan ruotsin kielessä ja
jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa antaa
joitakin esimerkkejä ruotsin kielen kielitiedon
käsitteistä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa
kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama
asia ilmaistaan ruotsissa ja jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen
kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin
kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas osaa
kertoa, miten sama asia ilmaistaan ruotsissa
ja jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa
kertoa ruotsin kielen keskeisistä kielitiedon
käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa
kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin
ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin
ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi pohjoismaisia kielenkäyttöympäristöjä, Suomen, Ruotsin ja muiden
Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteitä sekä Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä.
Oppilas tekee havaintoja suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroista sekä vertaa ruotsin kieltä
aiemmin opiskelemiinsa kieliin.

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettaja käyttää opetuksessa muiden kielten opiskelusta tuttuja kielitiedon käsitteitä.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
keskeisimpiä kielenoppimistapoja. Oppilas
osaa eritellä tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
monipuolisia tapoja oppia kohdekieltä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia
yleisimpiä kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.
Opettaja ohjaa oppilasta itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittisen tiedonhankinnan
mahdollistavia toimintatapoja.
Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuu monipuolisen kielen käyttöön erilaisissa
tilanteissa.
T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa
elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa
koulussa ja koulun ulkopuolella.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
mahdollisuuksista käyttää ruotsin kieltä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kertoa, kuinka ruotsin kielen
taitoa voi hyödyntää omassa elämässä koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, mihin hän voi käyttää
ruotsin kielen taitoaan myös koulun
ulkopuolella ja koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa mahdollisuuksista käyttää
ruotsin kielen taitoa.
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S2 Kielenopiskelutaidot
Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn
ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla.
Opettaja ohjaa oppilasta itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittisen tiedonhankinnan
mahdollistavia toimintatapoja.
Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja rohkaistuu monipuolisen kielen käyttöön erilaisissa
tilanteissa.
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja
kirjallista vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas selviytyy satunnaisesti
yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista
viestintätilanteista tukeutuen vielä
enimmäkseen viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas selviytyy satunnaisesti
viestintäkumppanin tukemana muutamasta,
kaikkein yleisimmin toistuvasta ja
rutiininomaisesta viestintätilanteesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso: A1.3 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista. Oppilas
pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa
ja jokapäiväisissä tilanteissa.

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

Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
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Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä sekä vahvistaa aiemmin opittua
kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee uutena rakenteena konditionaalia.
T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas osallistuu
viestintään ja tarvitsee vain satunnaisesti
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin. Oppilas joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa melko
usein turvautuen harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas osaa soveltaa jonkin
verran viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Joutuu
pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja. Oppilas osaa pyytää toistamista
tai hidastamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja (esim. eleet, piirtäminen, sanastot,
netti). Oppilas osaa joskus arvailla tai päätellä
yksittäisten sanojen merkityksiä asiayhteyden,
yleistiedon tai muun kielitaitonsa perusteella.
Oppilas osaa ilmaista, onko ymmärtänyt.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
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Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä sekä vahvistaa aiemmin opittua
kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee uutena rakenteena konditionaalia.
T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas osaa käyttää
muutamia kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä
kohteliaisuuden ilmauksia (tervehtiminen,
hyvästely, kiittäminen) joissakin kaikkein
rutiininomai-simmissa sosiaalisissa
kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle
ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia
rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas selviytyy
joistakin lyhyistä sosiaalisista tilanteista
ja osaa käyttää joitakin kohteliaita
tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä sekä vahvistaa aiemmin opittua
kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee uutena rakenteena konditionaalia.
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Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja
ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas ymmärtää
helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja
sekä hidasta puhetta sisältäviä tekstejä.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
tiedon lyhyistä, yksinkertaisista, itseään
kiinnostavista viesteistä ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas ymmärtää vähäisen
määrän yksittäisiä puhuttuja ja kirjoitettuja
sanoja ja ilmauksia. Oppilas tuntee
kirjainjärjestelmän tai hyvin rajallisen määrän
kirjoitusmerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Opettajan valitessa sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä sekä vahvistaa aiemmin opittua
kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee uutena rakenteena konditionaalia.
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T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso A1.3/A2.1 Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa keskeistä perussanastoa ja rakenteita.
Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissa kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A1.2 Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi ja hallitsee hyvin
suppean perussanaston, muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin
aineksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.1 Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin
harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi ja osaa
kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri
viestintäkanavia hyödyntäen.

Opettajan valitessa sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri
yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen
opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisista teksteistä sekä vahvistaa aiemmin opittua
kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee uutena rakenteena konditionaalia.

Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista
yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa
omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen
ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen,
keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja
keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä
ongelmista. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan
oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä
työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi
motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista
geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä
luovuuden välineenä.
Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa opetuksessamme.
Valitsemme opetuksemme lähtökohdat oppilaitamme kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja
niihin liittyvistä ongelmista. Otamme huomioon oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja
mielenkiinnonkohteet. Muutamme arkipäivän ongelmia matematiikan kielelle ja ratkaisemme
sekä tulkitsemme niitä yksin ja yhdessä. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan
opiskelua ja hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Ohjaamme oppilastamme yhdistämään opitut asiat arkielämäänsä ja käytäntöönsä. Käytämme
opetuksessamme vaihtelevia työtapoja ja rohkaisemme oppilaitamme käyttämään heidän
ajatteluaan tukevia piirroksia ja välineitä. Edistämme opetuksessamme oppilaamme kykyä
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ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja ajattelua hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.
Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksemme, oppimisen, tuottamisen, arviointimme
sekä luovuuden välineenä ja motivaattorina.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivan työtavan.
Valitessamme työtapoja, kiinnitämme huomiomme opetuksemme toiminnallisuuteen ja
vuorovaikutteisuuteen. Oppimispelit ovat yksi oppilaitamme motivoiva työtapa. Opettajamme
valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu
parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Ohjaamme oppilastamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä
itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä ja yhteistoiminnallista oppimista. Yhdessä työskennellessämme
jokainen oppilaamme saa mahdollisuuden myös oppia toisilta oppilailta.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa
tukea tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen
kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden
ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja
annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin.
Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden
kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia
työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä
oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.
Oppilaidemme opiskelussa korostuu ohjauksen, tuen ja eriyttämisen tarve. Jokaisella
oppilaallamme on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä
sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annamme tarvittaessa ennakoivaa
tukiopetusta uusien sisältöjen oppimiseksi.
Luokkaryhmämme ovat pienet, ja opettajamme on helppo huomioida erilaiset oppilaamme ja
heidän yksilölliset ja kehitykselliset eronsa. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat
oppilaittemme opiskelua.
Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseemme. Otamme huomioon eriyttämisessä jokaisen
oppilaamme osaamisen ja annamme heille mahdollisuuden onnistumisen elämyksiin. Tarjoamme
oppilaallemme mahdollisuuden osoittaa taitojaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla
7-9
Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja
itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee
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Seuraamme jatkuvasti oppilaittemme matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä
yhdessä oppilaittemme kanssa. Korostamme oppilaillemme asioiden ymmärtämisen
tärkeyttä ja kannustamme oppilaitamme näkemään matematiikan opiskelun mielekkäänä
ja tarkoituksenmukaisena, heidän arkielämäänsä hyödyttävänä taitona. Voimme rikastuttaa
oppisisältöjämme syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaittemme kiinnostuksen ja
taitotason mukaan. Voimme eriyttää opetustamme tarvittaessa ylöspäin tarjoamalla oppilaillemme
vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä
tutkimustehtäviä heitä kiinnostavista matemaattisista aiheista.

oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin.
Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä
pitkäjänteisen työskentelyn taitojaan. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja
tulisi edelleen kehittää ja miten.
Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita
oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan
kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan
opiskelua kohtaan.
Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat
matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään
huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja
oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä, mukaan lukien
tieto- ja viestintäteknologiaa.
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön
ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen
työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas
on opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt matematiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on matematiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella
muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai
9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan
matematiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin
kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy
matematiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita
suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten
lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai
vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta hänen oppimisensa
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Palaute on
sanallista ja numeerista sekä luonteeltaan kannustavaa, mikä tukee oppilaamme matemaattisen
ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja opiskelumotivaatiota. Opettajiemme antama palaute
auttaa oppilastamme huomaamaan myös, mitä tietoja ja taitoja hänen tulisi edelleen kehittää ja
miten.
Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun
osaamisen. Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman
tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Arviointimme on vuosiluokilla 7-9
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numeerista. Arviointimme kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen.
Lisäksi kiinnitämme huomiota arvioinnissamme työskentelyyn ja taitoon perustella ratkaisuja
sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Otamme huomioon arvioinnissa myös taidon
hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.
Oppilaamme tekee myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Oppilaamme harjoittelee
arvioimaan omaa edistymistään yksilöllisen oppimisen kautta. Opettajamme seuraa, havainnoi
ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä.
Opettajamme tukee arvioinnin avulla oppilaamme oppimisprosessia ja ohjaa häntä tiedostamaan
omaa ajatteluaan ja asennettaan matematiikkaa kohtaan sekä toimintaansa.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan
osaamisensa. Yhdessä työskenneltäessä arvioimme sekä yksittäisten ryhmän jäsenten että koko
ryhmän toimintaa ja tuotosta. Kiinnitämme huomiota tuotoksen arvioinnissa sen matemaattiseen
sisältöön ja esitystapaan. Ohjaamme annettavalla palautteellamme oppilaitamme ymmärtämään
jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkityksen. Ohjaamme oppilaitamme
tuotostensa ja toimintansa arvioimiseen.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että hän opiskelee
matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS)
määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilaamme on saavuttanut matematiikan oppimäärän
tavoitteet. Yleisellä opetussuunnitelmalla opiskelevan oppilaamme päättöarvosana muodostuu
suhteuttamalla oppilaamme osaaminen matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Määrittäessämme oppilaamme päättöarvosanaa, voimme hyödyntää osaamisen
tason arvioinnin avuksi usean opettajan yhdessä laatimia kokeita 9.luokan arviointiin sekä
valtakunnallisen matematiikan kokeen teettämistä 9.luokkalaisille päättöarvosanan määrittämisen
tueksi.
Arvosanan kahdeksan (8) saa, mikäli oppilaamme osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
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S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
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Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
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Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita

ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kykenee ohjattuna aloittamaan
työskentelyn ja ylläpitämään sitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee osin itsenäisesti ja
saattaa työskentelyn ohjattuna loppuun.
Oppilas osallistuu ryhmän toimintaan
vaihtelevasti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja
pyrkii kehittämään koko ryhmän osaamista.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
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Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
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Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua

Vuosiluokat 7-9

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas havaitsee ohjattuna opittavien
asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas havaitsee ja kuvailee oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas löytää ja selittää perustellen
oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas yhdistää oppimiaan asioita ja
kuvailee, mistä opittujen asioiden yhteys
johtuu.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
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S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
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Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti
ja kirjallisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ilmaisee perustellen matemaattista
ajatteluaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan
sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan
joko suullisesti tai kirjallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ilmaisee ohjattuna matemaattista
ajatteluaan jollakin tavalla.
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Osaamisen kuvaus

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
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Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
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S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
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Paikallinen tarkennus

Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tutkii, onko olemassa muita
ratkaisuvaihtoehtoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa poimia annetusta ongelmasta
matemaattisen informaation ja ratkaisee
ohjattuna ongelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas jäsentää ohjattuna ongelmia ja
ratkaisee osia ongelmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas jäsentää ja ratkaisee loogista ja
luovaa ajattelua vaativia ongelmia.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Vuosiluokat 7-9

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
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Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
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S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
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S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
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Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää ohjattuna tuottamansa
ratkaisun ja pohtii ohjattuna tuloksen
mielekkyyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tarkastelee kriittisesti matemaattista
ratkaisuaan ja tuloksen mielekkyyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää laatimansa ratkaisun, pohtii
tuloksen mielekkyyttä ja arvioi ohjattuna
ratkaisuaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi ja tarvittaessa kehittää
ratkaisuaan.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
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Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.

laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
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geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
ympäröivässä yhteiskunnassa

matematiikkaa

muissakin

oppiaineissa

ja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa matematiikkaa eri
ympäristöissä muotoillen reaalimaailman
ongelmia matematiikan kielelle.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas soveltaa matematiikkaa muotoillen
ongelmia matematiikan kielelle annettuja
esimerkkejä noudattaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa matematiikan
käyttömahdollisuudet ympärillään ja
tietää ongelman matemaattisen muotoilun
tarpeellisuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas antaa esimerkkejä, kuinka
matematiikkaa sovelletaan yhteiskunnassa.
Oppilas hyödyntää matematiikan taitojaan eri
tilanteissa.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
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potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
1125

Vuosiluokat 7-9

S5 Geometria

Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa tiedonhallinta- ja
analysointitaitoja, tulkitsee tietoa sekä arvioi
tiedon luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii, käsittelee ja esittää tietoa
sekä pohtii sen uskottavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee ja esittää tietoa annetun
esimerkin mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa vertailla ohjattuna tietoa
matemaattisella perusteella.
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S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
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Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa
sekä ongelmien ratkaisemisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tutustuu matematiikan oppimista
tukevaan ohjelmistoon ja käyttää sitä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää sopivaa ohjelmistoa omien
tuotosten laatimiseen ja matematiikan
opiskeluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa ja yhdistää tietoja viestintäteknologiaa tutkivassa
työskentelyssä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
matemaattisten ongelmien tarkastelemiseen
ja ratkaisemiseen.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
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laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
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Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.

käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee päässään laskutoimituksia ja
löytää matemaattisia säännönmukaisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas laskee päässään monivaiheisia
laskutoimituksia ja soveltaa päättelykykyään
eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee päässään lyhyitä
laskutoimituksia ja löytää ohjattuna
matemaattisia säännönmukaisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.

1131

Vuosiluokat 7-9

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee positiivisten murtolukujen
yhteen- ja vähennyslaskuja. Oppilas kertoo ja
jakaa murtoluvun kokonaisluvulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas laskee sujuvasti peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee samannimisten, positiivisten
murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja.
Oppilas kertoo murtoluvun kokonaisluvulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hyödyntää rationaalilukujen
peruslaskutoimituksia ongelmanratkaisussa.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
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Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
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T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa rationaaliluvun ja
irrationaaliluvun eron. Oppilas pyöristää luvun
oikeaan tarkkuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, millaisia lukuja on eri
lukujoukoissa ja sijoittaa niitä lukusuoralle.
Oppilas pyöristää luvun annettuun
tarkkuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas sijoittaa annetun desimaaliluvun
lukusuoralle. Oppilas tunnistaa tilanteet, jolloin
tarvitaan pyöristämistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää tarkan arvon ja
likiarvon eron sekä määrittää lukujen
suuruusjärjestyksen.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee suhteellista vertailua ja
hyödyntää prosenttilaskentaa eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää prosenttilaskennan eri
menetelmiä. Oppilas ymmärtää prosentin ja
prosenttiyksikön välisen eron.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää, päättelee tai laskee
prosenttiosuuden ja prosenttiluvun osoittaman
määrän.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee prosenttiosuuden,
prosenttiluvun osoittaman määrän
kokonaisuudesta sekä muutoksen suuruuden
ja muutoksen prosentteina.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvulla.
Opettaja tutustuttaa oppilaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.
Opettaja perehdyttää oppilaan lukujen jaollisuuteen ja jakamaan lukuja alkutekijöihin.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
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Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
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T14 ohjata oppilasta
yhtälönratkaisutaitojaan

ymmärtämään

tuntemattoman

käsite

ja

kehittämään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää yhtäsuuruuden käsitteen
ja ratkaisee vaillinaisen toisen asteen yhtälön
symbolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää sujuvasti tuntematonta
yhtälön muodostamisessa ja hyödyntää
yhtälönratkaisun taitoja ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sieventää lausekkeita. Oppilas
ymmärtää yhtäsuuruuden säilymisen ja
ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälön
symbolisesti ja vaillinaisen toisen asteen
yhtälön joko päättelemällä tai symbolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas yhdistää samanmuotoisia termejä.
Oppilas ratkaisee ohjattuna ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja päättelee ohjattuna
vaillinaisen toisen asteen yhtälön jonkin
ratkaisun.

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
S4 Funktiot

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
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Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen.
Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion
käsitteet sekä osaa piirtää funktion kuvaajia.
Oppilas ratkaisee annetun yhtälöparin
graafisesti ja algebrallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää yhtälöparia
ongelmanratkaisussa ja ymmärtää
yhtälönratkaisun geometrisen merkityksen.
Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sijoittaa muuttujan paikalle lukuarvoja
ja saatuja pisteitä koordinaatistoon. Oppilas
piirtää ensimmäisen asteen funktion kuvaajan
ja ratkaisee ohjattuna yhtälöparin graafisesti
tai algebrallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee lausekkeen arvon ja
lukee leikkauspisteiden koordinaatteja.
Oppilas tunnistaa nousevan ja laskevan
suoran yhtälöstä. Oppilas piirtää ohjattuna
ensimmäisen asteen funktion kuvaajan
koordinaatistoon.

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaan muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Opettaja syventää oppilaiden taitoja tutkia ja muodostaa lukujonoja.
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S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta kertaamaan koordinaatistoa, merkitsemään pisteitä ja piirtämään
suoria koordinaatistoon.
T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas piirtää pisteen suhteen symmetrisiä
kuvioita. Oppilas löytää vastinosat
yhdenmuotoisista kuvioista, käyttää verrantoa
ja osaa määrittää mittakaavan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää yhdenmuotoisuutta ja
verrantoa ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää kulmia ja
monikulmioita ja laskee ohjattuna niihin
liittyviä laskuja. Oppilas piirtää suoran suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hyödyntää perustellen geometrian
peruskäsitteisiin ja yhdenmuotoisuuteen
liittyviä ominaisuuksia. Oppilas käyttää
verrantoa ja ymmärtää mittakaavan käsitteen.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.

Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
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Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.

Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja
ympyrään liittyviä ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee hypotenuusan pituuden
käyttämällä Pythagoraan lausetta. Oppilas
osaa tutkia kolmion suorakulmaisuutta.
Oppilas tunnistaa ympyrään liittyviä käsitteitä
ja laskee ohjattuna ympyrän kehän pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ratkaisee annetusta suorakulmaisesta
kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen
pituudet. Oppilas ymmärtää kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet sekä laskee
keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ratkaisee annetusta suorakulmaisesta
kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen
pituudet. Oppilas ymmärtää kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet sekä laskee
keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää Pythagoraan lausetta ja
sen käänteislausetta sekä trigonometriaa
ongelmanratkaisussa.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
1138

Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muuntaa pinta-alan ja tilavuuden
yksiköitä. Oppilas laskee yleisimpien
tasokuvioiden pinta-alat ja kappaleiden
tilavuudet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas muuntaa yleisimmin käytettyjä
pinta-alan ja tilavuuden yksiköitä. Oppilas
osaa laskea suorakulmion pinta-alan ja
suorakulmaisen särmiön tilavuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas laskee moniosaisen tasokuvion
pinta-alan, kappaleen tilavuuden ja vaipan
pinta-alan sekä hyödyntää osaamistaan
ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää pinta-ala- ja
tilavuusyksiköiden muunnoksia. Oppilas
laskee yksittäisen tasokuvion pinta-alan ja
kappaleen tilavuuden sekä vaipan pinta-alan.
Oppilas laskee keskuskulmaa vastaavan
sektorin pinta-alan.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta laajentamaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
ja perehtymään viivan ja puolisuoran käsitteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta harjoittelemaan peilausta.
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Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Opettaja harjoituttaa oppilaalle geometrista konstruointia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin
pinta-ala.
Opettaja harjoituttaa oppilasta mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaan.
Oppilas kertaa kulmat ja oppii kehä- ja keskuskulman sekä tutustuu Thaleen lauseeseen.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
T19 ohjata oppilasta
todennäköisyyksiä

määrittämään

tilastollisia

tunnuslukuja

ja

laskemaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas havainnoi ja vertailee tutkimuksia
tilastollisia tunnuslukuja hyödyntäen.
Oppilas käyttää todennäköisyyslaskentaa
ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa esittää tiedon sopivalla
diagrammilla tai taulukolla. Oppilas
laskee tavallisimpia keskilukuja, määrittää
vaihteluvälin ja osaa ohjattuna kertoa
tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. Oppilas
laskee klassisia todennäköisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset
tunnusluvut. Oppilas osaa toteuttaa pienen
tutkimuksen, jossa hyödyntää tilastolaskentaa.
Oppilas määrittää klassisia ja tilastollisia
todennäköisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee tiedon pylväs-, viiva- ja
ympyrädiagrammista sekä taulukosta. Oppilas
laskee keskiarvon ja määrittää ohjattuna
tyyppiarvon ja mediaanin. Oppilas päättelee
ohjattuna klassisia todennäköi-syyksiä.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Opettaja opastaa ohjelmoimaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä noudattaen.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua
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T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa
matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää ehto- ja toistorakennetta
ohjelmoinnissa sekä testaa ja tulkitsee
ohjelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hyödyntää ohjelmointia ongelmien
ratkaisussa. Oppilas muokkaa ja kehittää
ohjelmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa algoritmisen ajattelun
periaatteita ja ohjelmoi pieniä ohjelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa yksinkertaisen algoritmin
askeleet ja testaa ohjattuna valmiita ohjelmia.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja valitsee yhdessä oppilaiden kanssa oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä
ongelmia.
Opettaja käyttää vaihtelevia työtapoja ja rohkaisee oppilaita käyttämään ajattelua tukevia
piirroksia ja välineitä.
Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmässä.
Oppilas harjoittelee vastuunottamista opiskelusta.
Oppilaat tutkivat opittujen asioiden välisiä yhteyksiä ja harjoittelevat sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä sekä esittämistä täsmällisesti.
Oppilas ratkaisee opittaviin asioihin liittyviä päättely- ja päässälaskutehtäviä.
Oppilas oppii algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmointia sekä oppii harjoittelee hyviä
ohjelmointikäytänteitä.

Vuosiluokka 8

T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
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Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
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S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria

Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
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Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.

Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kykenee ohjattuna aloittamaan
työskentelyn ja ylläpitämään sitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee osin itsenäisesti ja
saattaa työskentelyn ohjattuna loppuun.
Oppilas osallistuu ryhmän toimintaan
vaihtelevasti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja
pyrkii kehittämään koko ryhmän osaamista.
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S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S3 Algebra

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
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Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
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Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas havaitsee ohjattuna opittavien
asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas havaitsee ja kuvailee oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas löytää ja selittää perustellen
oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas yhdistää oppimiaan asioita ja
kuvailee, mistä opittujen asioiden yhteys
johtuu.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
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S2 Luvut ja laskutoimitukset

pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot
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Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
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Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti
ja kirjallisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ilmaisee perustellen matemaattista
ajatteluaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan
sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan
joko suullisesti tai kirjallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ilmaisee ohjattuna matemaattista
ajatteluaan jollakin tavalla.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
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Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
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Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon

käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tutkii, onko olemassa muita
ratkaisuvaihtoehtoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa poimia annetusta ongelmasta
matemaattisen informaation ja ratkaisee
ohjattuna ongelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas jäsentää ohjattuna ongelmia ja
ratkaisee osia ongelmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas jäsentää ja ratkaisee loogista ja
luovaa ajattelua vaativia ongelmia.
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S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
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Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa

sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
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Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
1154

Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää ohjattuna tuottamansa
ratkaisun ja pohtii ohjattuna tuloksen
mielekkyyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tarkastelee kriittisesti matemaattista
ratkaisuaan ja tuloksen mielekkyyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää laatimansa ratkaisun, pohtii
tuloksen mielekkyyttä ja arvioi ohjattuna
ratkaisuaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi ja tarvittaessa kehittää
ratkaisuaan.

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
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Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
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S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
ympäröivässä yhteiskunnassa

matematiikkaa

muissakin

oppiaineissa

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa matematiikkaa eri
ympäristöissä muotoillen reaalimaailman
ongelmia matematiikan kielelle.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas soveltaa matematiikkaa muotoillen
ongelmia matematiikan kielelle annettuja
esimerkkejä noudattaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa matematiikan
käyttömahdollisuudet ympärillään ja
tietää ongelman matemaattisen muotoilun
tarpeellisuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas antaa esimerkkejä, kuinka
matematiikkaa sovelletaan yhteiskunnassa.
Oppilas hyödyntää matematiikan taitojaan eri
tilanteissa.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.

S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
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Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
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T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa tiedonhallinta- ja
analysointitaitoja, tulkitsee tietoa sekä arvioi
tiedon luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii, käsittelee ja esittää tietoa
sekä pohtii sen uskottavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee ja esittää tietoa annetun
esimerkin mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa vertailla ohjattuna tietoa
matemaattisella perusteella.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus

Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
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Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa
sekä ongelmien ratkaisemisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tutustuu matematiikan oppimista
tukevaan ohjelmistoon ja käyttää sitä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää sopivaa ohjelmistoa omien
tuotosten laatimiseen ja matematiikan
opiskeluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa ja yhdistää tietoja viestintäteknologiaa tutkivassa
työskentelyssä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
matemaattisten ongelmien tarkastelemiseen
ja ratkaisemiseen.

Vuosiluokat 7-9

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
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Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
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Paikallinen tarkennus

S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Vuosiluokat 7-9

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee päässään laskutoimituksia ja
löytää matemaattisia säännönmukaisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas laskee päässään monivaiheisia
laskutoimituksia ja soveltaa päättelykykyään
eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee päässään lyhyitä
laskutoimituksia ja löytää ohjattuna
matemaattisia säännönmukaisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
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Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee positiivisten murtolukujen
yhteen- ja vähennyslaskuja. Oppilas kertoo ja
jakaa murtoluvun kokonaisluvulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas laskee sujuvasti peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee samannimisten, positiivisten
murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja.
Oppilas kertoo murtoluvun kokonaisluvulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hyödyntää rationaalilukujen
peruslaskutoimituksia ongelmanratkaisussa.

Vuosiluokat 7-9

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa rationaaliluvun ja
irrationaaliluvun eron. Oppilas pyöristää luvun
oikeaan tarkkuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, millaisia lukuja on eri
lukujoukoissa ja sijoittaa niitä lukusuoralle.
Oppilas pyöristää luvun annettuun
tarkkuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas sijoittaa annetun desimaaliluvun
lukusuoralle. Oppilas tunnistaa tilanteet, jolloin
tarvitaan pyöristämistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää tarkan arvon ja
likiarvon eron sekä määrittää lukujen
suuruusjärjestyksen.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
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Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.

Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee suhteellista vertailua ja
hyödyntää prosenttilaskentaa eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää prosenttilaskennan eri
menetelmiä. Oppilas ymmärtää prosentin ja
prosenttiyksikön välisen eron.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää, päättelee tai laskee
prosenttiosuuden ja prosenttiluvun osoittaman
määrän.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee prosenttiosuuden,
prosenttiluvun osoittaman määrän
kokonaisuudesta sekä muutoksen suuruuden
ja muutoksen prosentteina.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilasta syventämään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.

Vuosiluokat 7-9

Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan ymmärrystään tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä.
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan neliöjuuren käsitteen ymmärtämistä ja käyttämään
neliöjuurta laskutoimituksissa.
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta.
Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
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Opetellaan potenssilaskentaa, kun exponenttina on kokonaisluku.
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T14 ohjata oppilasta
yhtälönratkaisutaitojaan

ymmärtämään

tuntemattoman

käsite

ja

kehittämään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää yhtäsuuruuden käsitteen
ja ratkaisee vaillinaisen toisen asteen yhtälön
symbolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää sujuvasti tuntematonta
yhtälön muodostamisessa ja hyödyntää
yhtälönratkaisun taitoja ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sieventää lausekkeita. Oppilas
ymmärtää yhtäsuuruuden säilymisen ja
ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälön
symbolisesti ja vaillinaisen toisen asteen
yhtälön joko päättelemällä tai symbolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas yhdistää samanmuotoisia termejä.
Oppilas ratkaisee ohjattuna ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja päättelee ohjattuna
vaillinaisen toisen asteen yhtälön jonkin
ratkaisun.

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
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S3 Algebra

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen.
Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion
käsitteet sekä osaa piirtää funktion kuvaajia.
Oppilas ratkaisee annetun yhtälöparin
graafisesti ja algebrallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää yhtälöparia
ongelmanratkaisussa ja ymmärtää
yhtälönratkaisun geometrisen merkityksen.
Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sijoittaa muuttujan paikalle lukuarvoja
ja saatuja pisteitä koordinaatistoon. Oppilas
piirtää ensimmäisen asteen funktion kuvaajan
ja ratkaisee ohjattuna yhtälöparin graafisesti
tai algebrallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee lausekkeen arvon ja
lukee leikkauspisteiden koordinaatteja.
Oppilas tunnistaa nousevan ja laskevan
suoran yhtälöstä. Oppilas piirtää ohjattuna
ensimmäisen asteen funktion kuvaajan
koordinaatistoon.

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta vahvistamaan muuttujan käsitteen ymmärtämistä ja lausekkeen arvon
laskemista.
Opettaja harjoituttaa oppilasta sieventämään potenssilausekkeita.
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.
S4 Funktiot

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Opettaja ohjaa oppilasta kuvaamaan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.
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Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

Opettaja tutustuttaa oppilaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
Opettaja perehdyttää oppilaan funktion käsitteeseen sekä kulmakertoimen ja vakiotermin
käsitteisiin.
Oppilas oppii tulkitsemaan kuvaajia tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä.
Opettaja ohjaa määrittelemään nollakohtia.
Opettaja harjoituttaa oppilasta piirtämään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas piirtää pisteen suhteen symmetrisiä
kuvioita. Oppilas löytää vastinosat
yhdenmuotoisista kuvioista, käyttää verrantoa
ja osaa määrittää mittakaavan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää yhdenmuotoisuutta ja
verrantoa ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää kulmia ja
monikulmioita ja laskee ohjattuna niihin
liittyviä laskuja. Oppilas piirtää suoran suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hyödyntää perustellen geometrian
peruskäsitteisiin ja yhdenmuotoisuuteen
liittyviä ominaisuuksia. Oppilas käyttää
verrantoa ja ymmärtää mittakaavan käsitteen.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
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T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja
ympyrään liittyviä ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee hypotenuusan pituuden
käyttämällä Pythagoraan lausetta. Oppilas
osaa tutkia kolmion suorakulmaisuutta.
Oppilas tunnistaa ympyrään liittyviä käsitteitä
ja laskee ohjattuna ympyrän kehän pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ratkaisee annetusta suorakulmaisesta
kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen
pituudet. Oppilas ymmärtää kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet sekä laskee
keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ratkaisee annetusta suorakulmaisesta
kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen
pituudet. Oppilas ymmärtää kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet sekä laskee
keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää Pythagoraan lausetta ja
sen käänteislausetta sekä trigonometriaa
ongelmanratkaisussa.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muuntaa pinta-alan ja tilavuuden
yksiköitä. Oppilas laskee yleisimpien
tasokuvioiden pinta-alat ja kappaleiden
tilavuudet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas muuntaa yleisimmin käytettyjä
pinta-alan ja tilavuuden yksiköitä. Oppilas
osaa laskea suorakulmion pinta-alan ja
suorakulmaisen särmiön tilavuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas laskee moniosaisen tasokuvion
pinta-alan, kappaleen tilavuuden ja vaipan
pinta-alan sekä hyödyntää osaamistaan
ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää pinta-ala- ja
tilavuusyksiköiden muunnoksia. Oppilas
laskee yksittäisen tasokuvion pinta-alan ja
kappaleen tilavuuden sekä vaipan pinta-alan.
Oppilas laskee keskuskulmaa vastaavan
sektorin pinta-alan.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden kykyä laskea monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Opettaja harjoituttaa oppilasta laskemaan ympyrän pinta-alan, kehän ja kaaren pituuden sekä
sektorin pinta-alan.
Opettaja varmentaa ja laajentaa oppilaiden mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Vuosiluokat 7-9

T19 ohjata oppilasta
todennäköisyyksiä

määrittämään

tilastollisia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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tunnuslukuja

ja

laskemaan

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas havainnoi ja vertailee tutkimuksia
tilastollisia tunnuslukuja hyödyntäen.
Oppilas käyttää todennäköisyyslaskentaa
ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa esittää tiedon sopivalla
diagrammilla tai taulukolla. Oppilas
laskee tavallisimpia keskilukuja, määrittää
vaihteluvälin ja osaa ohjattuna kertoa
tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. Oppilas
laskee klassisia todennäköisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset
tunnusluvut. Oppilas osaa toteuttaa pienen
tutkimuksen, jossa hyödyntää tilastolaskentaa.
Oppilas määrittää klassisia ja tilastollisia
todennäköisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee tiedon pylväs-, viiva- ja
ympyrädiagrammista sekä taulukosta. Oppilas
laskee keskiarvon ja määrittää ohjattuna
tyyppiarvon ja mediaanin. Oppilas päättelee
ohjattuna klassisia todennäköi-syyksiä.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan keskiarvoon, tyyppiarvoon, frekvenssiin, mediaaniin sekä hajonnan
käsitteeseen.
Opettaja tutustuttaa oppilaan tilastojen tulkintaan ja todennäköisyyksiin.
Opettaja tutustuttaa oppilaan valmiiden tietokoneohjelmien käyttämiseen osana matematiikan
opiskelua.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten diagrammien tulkintaan ja tuottamiseen
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa
matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää ehto- ja toistorakennetta
ohjelmoinnissa sekä testaa ja tulkitsee
ohjelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hyödyntää ohjelmointia ongelmien
ratkaisussa. Oppilas muokkaa ja kehittää
ohjelmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa algoritmisen ajattelun
periaatteita ja ohjelmoi pieniä ohjelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa yksinkertaisen algoritmin
askeleet ja testaa ohjattuna valmiita ohjelmia.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella sekä tutkia opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
Oppilas tutustuu todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 7-9

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
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päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
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S3 Algebra

ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
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Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
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Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että
yhdessä toimien
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kykenee ohjattuna aloittamaan
työskentelyn ja ylläpitämään sitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee osin itsenäisesti ja
saattaa työskentelyn ohjattuna loppuun.
Oppilas osallistuu ryhmän toimintaan
vaihtelevasti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja
pyrkii kehittämään koko ryhmän osaamista.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
1179

Vuosiluokat 7-9

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.

Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
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Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.

Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas havaitsee ohjattuna opittavien
asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas havaitsee ja kuvailee oppimiensa
asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas löytää ja selittää perustellen
oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas yhdistää oppimiaan asioita ja
kuvailee, mistä opittujen asioiden yhteys
johtuu.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.

Vuosiluokat 7-9

Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.

S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
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Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.

Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
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Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
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T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti
ja kirjallisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ilmaisee perustellen matemaattista
ajatteluaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan
sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ilmaisee matemaattista ajatteluaan
joko suullisesti tai kirjallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ilmaisee ohjattuna matemaattista
ajatteluaan jollakin tavalla.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
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S2 Luvut ja laskutoimitukset

potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
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S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tutkii, onko olemassa muita
ratkaisuvaihtoehtoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa poimia annetusta ongelmasta
matemaattisen informaation ja ratkaisee
ohjattuna ongelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas jäsentää ohjattuna ongelmia ja
ratkaisee osia ongelmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas jäsentää ja ratkaisee loogista ja
luovaa ajattelua vaativia ongelmia.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.

Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
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Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää ohjattuna tuottamansa
ratkaisun ja pohtii ohjattuna tuloksen
mielekkyyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tarkastelee kriittisesti matemaattista
ratkaisuaan ja tuloksen mielekkyyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää laatimansa ratkaisun, pohtii
tuloksen mielekkyyttä ja arvioi ohjattuna
ratkaisuaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi ja tarvittaessa kehittää
ratkaisuaan.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
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Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
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S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T7 rohkaista oppilasta soveltamaan
ympäröivässä yhteiskunnassa

matematiikkaa

muissakin

oppiaineissa

ja
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa matematiikkaa eri
ympäristöissä muotoillen reaalimaailman
ongelmia matematiikan kielelle.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas soveltaa matematiikkaa muotoillen
ongelmia matematiikan kielelle annettuja
esimerkkejä noudattaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa matematiikan
käyttömahdollisuudet ympärillään ja
tietää ongelman matemaattisen muotoilun
tarpeellisuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas antaa esimerkkejä, kuinka
matematiikkaa sovelletaan yhteiskunnassa.
Oppilas hyödyntää matematiikan taitojaan eri
tilanteissa.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
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laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
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Paikallinen tarkennus

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa tiedonhallinta- ja
analysointitaitoja, tulkitsee tietoa sekä arvioi
tiedon luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii, käsittelee ja esittää tietoa
sekä pohtii sen uskottavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee ja esittää tietoa annetun
esimerkin mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa vertailla ohjattuna tietoa
matemaattisella perusteella.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
S4 Funktiot

Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
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Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa
sekä ongelmien ratkaisemisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tutustuu matematiikan oppimista
tukevaan ohjelmistoon ja käyttää sitä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää sopivaa ohjelmistoa omien
tuotosten laatimiseen ja matematiikan
opiskeluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa ja yhdistää tietoja viestintäteknologiaa tutkivassa
työskentelyssä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
matemaattisten ongelmien tarkastelemiseen
ja ratkaisemiseen.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Vuosiluokat 7-9

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
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Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
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Paikallinen tarkennus

Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
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Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee päässään laskutoimituksia ja
löytää matemaattisia säännönmukaisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas laskee päässään monivaiheisia
laskutoimituksia ja soveltaa päättelykykyään
eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee päässään lyhyitä
laskutoimituksia ja löytää ohjattuna
matemaattisia säännönmukaisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja
päässälaskutaitoa.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.

Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita
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Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee positiivisten murtolukujen
yhteen- ja vähennyslaskuja. Oppilas kertoo ja
jakaa murtoluvun kokonaisluvulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas laskee sujuvasti peruslaskutoimituksia
rationaaliluvuilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee samannimisten, positiivisten
murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja.
Oppilas kertoo murtoluvun kokonaisluvulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hyödyntää rationaalilukujen
peruslaskutoimituksia ongelmanratkaisussa.
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S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa rationaaliluvun ja
irrationaaliluvun eron. Oppilas pyöristää luvun
oikeaan tarkkuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, millaisia lukuja on eri
lukujoukoissa ja sijoittaa niitä lukusuoralle.
Oppilas pyöristää luvun annettuun
tarkkuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas sijoittaa annetun desimaaliluvun
lukusuoralle. Oppilas tunnistaa tilanteet, jolloin
tarvitaan pyöristämistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää tarkan arvon ja
likiarvon eron sekä määrittää lukujen
suuruusjärjestyksen.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus

Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
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Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.

Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee suhteellista vertailua ja
hyödyntää prosenttilaskentaa eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää prosenttilaskennan eri
menetelmiä. Oppilas ymmärtää prosentin ja
prosenttiyksikön välisen eron.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää, päättelee tai laskee
prosenttiosuuden ja prosenttiluvun osoittaman
määrän.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas laskee prosenttiosuuden,
prosenttiluvun osoittaman määrän
kokonaisuudesta sekä muutoksen suuruuden
ja muutoksen prosentteina.

S2 Luvut ja laskutoimitukset
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa
murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan
vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen
laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä
pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan
laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan
potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja
käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tutustumaan polynomin käsitteeseen ja harjoittelemaan polynomien
yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Opettaja harjoituttaa oppilasta muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja ohjaa oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan ensimmäisen asteen yhtälöitä sekä
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas oppii käyttämään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
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S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T14 ohjata oppilasta
yhtälönratkaisutaitojaan

ymmärtämään

tuntemattoman

käsite

ja

kehittämään

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää yhtäsuuruuden käsitteen
ja ratkaisee vaillinaisen toisen asteen yhtälön
symbolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää sujuvasti tuntematonta
yhtälön muodostamisessa ja hyödyntää
yhtälönratkaisun taitoja ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sieventää lausekkeita. Oppilas
ymmärtää yhtäsuuruuden säilymisen ja
ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälön
symbolisesti ja vaillinaisen toisen asteen
yhtälön joko päättelemällä tai symbolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas yhdistää samanmuotoisia termejä.
Oppilas ratkaisee ohjattuna ensimmäisen
asteen yhtälöitä ja päättelee ohjattuna
vaillinaisen toisen asteen yhtälön jonkin
ratkaisun.

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.

Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
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Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.

Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen.
Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion
käsitteet sekä osaa piirtää funktion kuvaajia.
Oppilas ratkaisee annetun yhtälöparin
graafisesti ja algebrallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää yhtälöparia
ongelmanratkaisussa ja ymmärtää
yhtälönratkaisun geometrisen merkityksen.
Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sijoittaa muuttujan paikalle lukuarvoja
ja saatuja pisteitä koordinaatistoon. Oppilas
piirtää ensimmäisen asteen funktion kuvaajan
ja ratkaisee ohjattuna yhtälöparin graafisesti
tai algebrallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee lausekkeen arvon ja
lukee leikkauspisteiden koordinaatteja.
Oppilas tunnistaa nousevan ja laskevan
suoran yhtälöstä. Oppilas piirtää ohjattuna
ensimmäisen asteen funktion kuvaajan
koordinaatistoon.

Vuosiluokat 7-9

S3 Algebra
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan
polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja
sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia
toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan
ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja
muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa polynomin käsitteen ja polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua.
Oppilas harjoittelee muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.
Opettaja tukee oppilasta muodostamaan ja ratkaisemaan sekä ensimmäisen asteen yhtälöitä että
vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
Oppilas oppii ratkaisemaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
Oppilas tutustuu ensimmäisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemiseen.
Oppilas syventää taitojaan tutkia ja muodostaa lukujonoja ja käyttää verrantoa tehtävien
ratkaisussa.
S4 Funktiot
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen
verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja
koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia
esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa riippuvuuksien kuvaamisen sekä graafisesti että algebrallisesti.
Oppilas kertaa suoraan ja kääntäen verrannollisuuden sekä funktion käsitteen.
Oppilas piirtää suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
Oppilas kertaa kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet ja nollakohtien määrittelemisen sekä
kuvaajien tulkinnan.
T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas piirtää pisteen suhteen symmetrisiä
kuvioita. Oppilas löytää vastinosat
yhdenmuotoisista kuvioista, käyttää verrantoa
ja osaa määrittää mittakaavan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää yhdenmuotoisuutta ja
verrantoa ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää kulmia ja
monikulmioita ja laskee ohjattuna niihin
liittyviä laskuja. Oppilas piirtää suoran suhteen
symmetrisiä kuvioita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hyödyntää perustellen geometrian
peruskäsitteisiin ja yhdenmuotoisuuteen
liittyviä ominaisuuksia. Oppilas käyttää
verrantoa ja ymmärtää mittakaavan käsitteen.

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
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Osaamisen kuvaus

Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja
ympyrään liittyviä ominaisuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas laskee hypotenuusan pituuden
käyttämällä Pythagoraan lausetta. Oppilas
osaa tutkia kolmion suorakulmaisuutta.
Oppilas tunnistaa ympyrään liittyviä käsitteitä
ja laskee ohjattuna ympyrän kehän pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ratkaisee annetusta suorakulmaisesta
kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen
pituudet. Oppilas ymmärtää kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet sekä laskee
keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ratkaisee annetusta suorakulmaisesta
kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen
pituudet. Oppilas ymmärtää kehäkulman
ja keskuskulman käsitteet sekä laskee
keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää Pythagoraan lausetta ja
sen käänteislausetta sekä trigonometriaa
ongelmanratkaisussa.

Vuosiluokat 7-9

S5 Geometria
Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
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Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muuntaa pinta-alan ja tilavuuden
yksiköitä. Oppilas laskee yleisimpien
tasokuvioiden pinta-alat ja kappaleiden
tilavuudet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas muuntaa yleisimmin käytettyjä
pinta-alan ja tilavuuden yksiköitä. Oppilas
osaa laskea suorakulmion pinta-alan ja
suorakulmaisen särmiön tilavuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas laskee moniosaisen tasokuvion
pinta-alan, kappaleen tilavuuden ja vaipan
pinta-alan sekä hyödyntää osaamistaan
ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää pinta-ala- ja
tilavuusyksiköiden muunnoksia. Oppilas
laskee yksittäisen tasokuvion pinta-alan ja
kappaleen tilavuuden sekä vaipan pinta-alan.
Oppilas laskee keskuskulmaa vastaavan
sektorin pinta-alan.

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan
ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan
geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen
käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan
Thaleen lauseeseen.
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.

1209

Vuosiluokat 7-9

S5 Geometria

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja
tilavuuksia.
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa oppilaalla yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.
Opettaja perehdyttää oppilaan käyttämään Pythagoraan lausetta,
Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita.
Oppilas oppii nimeämään avaruuskappaleet ja laskemaan kolmiulotteisten kappaleiden (särmiö,
lieriö, pyramidi, pallo) pinta-aloja ja tilavuuksia.
T19 ohjata oppilasta
todennäköisyyksiä

määrittämään

tilastollisia

tunnuslukuja

ja

laskemaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas havainnoi ja vertailee tutkimuksia
tilastollisia tunnuslukuja hyödyntäen.
Oppilas käyttää todennäköisyyslaskentaa
ongelmanratkaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa esittää tiedon sopivalla
diagrammilla tai taulukolla. Oppilas
laskee tavallisimpia keskilukuja, määrittää
vaihteluvälin ja osaa ohjattuna kertoa
tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. Oppilas
laskee klassisia todennäköisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset
tunnusluvut. Oppilas osaa toteuttaa pienen
tutkimuksen, jossa hyödyntää tilastolaskentaa.
Oppilas määrittää klassisia ja tilastollisia
todennäköisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas lukee tiedon pylväs-, viiva- ja
ympyrädiagrammista sekä taulukosta. Oppilas
laskee keskiarvon ja määrittää ohjattuna
tyyppiarvon ja mediaanin. Oppilas päättelee
ohjattuna klassisia todennäköi-syyksiä.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Vuosiluokat 7-9

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon
ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi
ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja.
Lasketaan todennäköisyyksiä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.
Oppilas kertaa keskiarvon ja tyyppiarvon ja määrittää frekvenssin, suhteellisen frekvenssin ja
mediaanin.
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Oppilas ymmärtää hajonnan käsitteen ja osaa tulkita ja tuottaa erilaisia diagrammeja.
Oppilas laskee todennäköisyyksiä.
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa
matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää ehto- ja toistorakennetta
ohjelmoinnissa sekä testaa ja tulkitsee
ohjelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hyödyntää ohjelmointia ongelmien
ratkaisussa. Oppilas muokkaa ja kehittää
ohjelmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa algoritmisen ajattelun
periaatteita ja ohjelmoi pieniä ohjelmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa yksinkertaisen algoritmin
askeleet ja testaa ohjattuna valmiita ohjelmia.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan
oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista
ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon
päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan
opiskelua.
Paikallinen tarkennus
Opettaja harjoituttaa loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten sääntöjen ja riippuvuuksien
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.
Opettaja vahvistaa oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella.
Opettaja rohkaisee oppilaita soveltamaan matematiikkaa arkielämän tilanteissa.
Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista ja käsittelyä sekä tilastojen kokoamista.
Oppilas tutustuu edelleen todistamisen perusteisiin.
Oppilas harjoittelee väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
Opettajan opastuksella syvennetään algoritmista ajattelua.
Oppilas soveltaa itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua ja
ohjelmoi hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.
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Opettaja kertaa jatko-opintojen kannalta keskeisiä asioita

Uskonto
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Vuosiluokat 7-9

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti.
Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla.
Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta.
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Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että
oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen.
Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7-9
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa
luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita
sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7-9
Uskonnon oppiaineessa arviointi on monipuolista. Arviointia toteutetaan havainnoimalla oppilaan
oppimista, osaamista ja työskentelyä sekä tarkastelemalla oppilaiden monimuotoisia tuotoksia.
Arviointiin kuuluu sekä oppimisprosessin aikainen formatiivinen arviointi että tietojen ja
taitojen summatiivinen arviointi. Formatiivisessa arvioinnissa oppilaat saavat tietoa oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaille annettava palaute
on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään osana
formatiivista arviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona uskonnon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt uskonnon
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9
yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on uskonnon
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon oppimäärän tavoitteiden pohjalta
ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta. Myös työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon päättöarviointiin ja
siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä.
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.
Päättöarvosanaa annettaessa oppilaan osaamisesta muodostetaan kokonaiskuva, joka
pohjautuu kriteereiden arvosanakuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan
osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.

Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme arkea.
Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
mukaan oppimisympäristöjen ja työtapojen suunnitteluun. Ajattelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
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Vuosiluokat 7-9

Evankelisluterilainen uskonto

Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineenoppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet

Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
1215

Vuosiluokat 7-9

S2 Uskontojen maailma

Paikallinen tarkennus
uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja symboleista. Oppilaan kanssa
tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja tutustuttaa oppilaan Aasian uskontoihin, kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
1216

kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri
maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
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Vuosiluokat 7-9

S2 Uskontojen maailma

Paikallinen tarkennus
uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja symboleista. Oppilaan kanssa
tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja tutustuttaa oppilaan Aasian uskontoihin, kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Vuosiluokat 7-9

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja symboleista. Oppilaan kanssa
tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja tutustuttaa oppilaan Aasian uskontoihin, kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
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Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
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otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
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S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.

Vuosiluokat 7-9

Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
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Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
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S2 Uskontojen maailma

ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja symboleista. Oppilaan kanssa
tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja tutustuttaa oppilaan Aasian uskontoihin, kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja symboleista. Oppilaan kanssa
tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja tutustuttaa oppilaan Aasian uskontoihin, kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
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S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet

Vuosiluokat 7-9

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja symboleista. Oppilaan kanssa
tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
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Opettaja tutustuttaa oppilaan Aasian uskontoihin, kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa.
Uskonnon opetuksessa painotetaan oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta
uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen

Vuosiluokat 7-9

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
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ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää kristinuskoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opettaja käsittelee kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä Suomessa ja
nuoren elämässä nyt.
Oppilas tutustuu lisää suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä
protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa
Opettaja perehdyttää oppilasta Raamatun tulkintatapoihin ja Raamatun kielen suhteeseen tieteen
kieleen
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri
maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää kristinuskoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.

Oppilas tutustuu lisää suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä
protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
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Opettaja käsittelee kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä Suomessa ja
nuoren elämässä nyt.

Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa
Opettaja perehdyttää oppilasta Raamatun tulkintatapoihin ja Raamatun kielen suhteeseen tieteen
kieleen
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

S1 Suhde omaan uskontoon

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
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Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää kristinuskoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opettaja käsittelee kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä Suomessa ja
nuoren elämässä nyt.
Oppilas tutustuu lisää suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä
protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa
Opettaja perehdyttää oppilasta Raamatun tulkintatapoihin ja Raamatun kielen suhteeseen tieteen
kieleen

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
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S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
1234

kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
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otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
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Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
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uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää kristinuskoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opettaja käsittelee kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä Suomessa ja
nuoren elämässä nyt.
Oppilas tutustuu lisää suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä
protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa
Opettaja perehdyttää oppilasta Raamatun tulkintatapoihin ja Raamatun kielen suhteeseen tieteen
kieleen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää kristinuskoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opettaja käsittelee kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä Suomessa ja
nuoren elämässä nyt.
Oppilas tutustuu lisää suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä
protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.

Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa
Opettaja perehdyttää oppilasta Raamatun tulkintatapoihin ja Raamatun kielen suhteeseen tieteen
kieleen
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Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Vuosiluokat 7-9

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
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uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää kristinuskoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on
kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opettaja käsittelee kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä Suomessa ja
nuoren elämässä nyt.
Oppilas tutustuu lisää suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä
protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa
Opettaja perehdyttää oppilasta Raamatun tulkintatapoihin ja Raamatun kielen suhteeseen tieteen
kieleen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisyyttä Raamatun oppien mukaan.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
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Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Opettaja ottaa käsittelyyn tärkeinä sisältöinä ihmisoikeusetiikan ja ihmisarvon.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta tuetaan sisältöjen valinnalla.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
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T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri
maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.

Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
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Vuosiluokat 7-9

Opettaja ottaa käsittelyyn tärkeinä sisältöinä ihmisoikeusetiikan ja ihmisarvon.

Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta tuetaan sisältöjen valinnalla.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
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Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Opettaja ottaa käsittelyyn tärkeinä sisältöinä ihmisoikeusetiikan ja ihmisarvon.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta tuetaan sisältöjen valinnalla.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
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Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus

Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

S1 Suhde omaan uskontoon

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
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Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
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Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.

Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
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Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Opettaja ottaa käsittelyyn tärkeinä sisältöinä ihmisoikeusetiikan ja ihmisarvon.

Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta tuetaan sisältöjen valinnalla.
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Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.

Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.
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S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Opettaja ottaa käsittelyyn tärkeinä sisältöinä ihmisoikeusetiikan ja ihmisarvon.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta tuetaan sisältöjen valinnalla.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.

Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
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Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.

Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen
nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen
kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään
kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa,
keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin
kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen,
suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista

Vuosiluokat 7-9

S2 Uskontojen maailma
Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja
vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin
uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan
tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen,
uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa,
populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen
ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja
maailmanrauhaa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Opettaja ottaa käsittelyyn tärkeinä sisältöinä ihmisoikeusetiikan ja ihmisarvon.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä
keskinäisestä kunnioituksesta tuetaan sisältöjen valinnalla.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään
syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten
kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n
Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi
valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä
ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta
otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.

Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
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Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.

Islam
Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme arkea.
Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
mukaan oppimisympäristöjen ja sisältöjen suunnitteluun. Ajattelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineen oppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokat 7-9

Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
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Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus

Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
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Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, levinneisyydestä,
historiasta ja symboleista.
Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi suuret maailmanuskonnot.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.

Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
1261

Vuosiluokat 7-9

Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas
osaa kuvailla opiskeltavan uskonnon
syntyä, kehitystä, levinneisyyttä ja
vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Oppilas
osaa hankkia lisätietoa opiskeltavasta
uskonnosta ja arvioida tiedon lähteiden
luotettavuutta. Oppilas osaa analysoida
eri maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, levinneisyydestä,
historiasta ja symboleista.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi suuret maailmanuskonnot.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
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Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.

Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
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Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus

Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, levinneisyydestä,
historiasta ja symboleista.
Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi suuret maailmanuskonnot.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä
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Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

S3 Hyvä elämä

Vuosiluokat 7-9

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
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Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskontojen
ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten
valintoihin ja toimintaan.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
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S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

S2 Uskontojen maailma

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, levinneisyydestä,
historiasta ja symboleista.
Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
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Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi suuret maailmanuskonnot.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.
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Osaamisen kuvaus

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, levinneisyydestä,
historiasta ja symboleista.
Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi suuret maailmanuskonnot.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle

Vuosiluokat 7-9

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

1270

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet.
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, levinneisyydestä,
historiasta ja symboleista.
Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi suuret maailmanuskonnot.
Oppilaan kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
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Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen

eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin.

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Vuosiluokat 7-9

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
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taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy islamin kulttuurivaikutuksiin ja perintöön sekä islamin vaikutuksiin tieteeseen ja
taiteeseen.
Opetuksessa tarkastellaan myös islamin monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää islamiin liittyviä tietoja.
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa painottaen
nykytilannetta. Oppilas perehtyy islamin vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi islamin keskeisiä opetuksia ja opillisia perusteita, syntyä,
leviämistä ja jakaantumista.
Oppilas syventää osaamista islaminhistoriasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen.
Oppilaan kanssa tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä. Aihepiireinä myös
islamin lähteet: Qur, perimätieto ja tutkinnat.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas tarkastelee islamilaisia symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Koraania taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä islamin näkyvyyttä mediassa.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa. Opettaja perehdyttää oppilasta
Koraanin tulkintatapoihin ja Koraanin kielen suhteeseen tieteen kieleen
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy islamin kulttuurivaikutuksiin ja perintöön sekä islamin vaikutuksiin tieteeseen ja
taiteeseen.

Vuosiluokat 7-9

Opetuksessa tarkastellaan myös islamin monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas
osaa kuvailla opiskeltavan uskonnon
syntyä, kehitystä, levinneisyyttä ja
vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Oppilas
osaa hankkia lisätietoa opiskeltavasta
uskonnosta ja arvioida tiedon lähteiden
luotettavuutta. Oppilas osaa analysoida
eri maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää islamiin liittyviä tietoja.

Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi islamin keskeisiä opetuksia ja opillisia perusteita, syntyä,
leviämistä ja jakaantumista.
Oppilas syventää osaamista islaminhistoriasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen.
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Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa painottaen
nykytilannetta. Oppilas perehtyy islamin vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa.

Oppilaan kanssa tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä. Aihepiireinä myös
islamin lähteet: Qur, perimätieto ja tutkinnat.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas tarkastelee islamilaisia symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Koraania taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä islamin näkyvyyttä mediassa.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa. Opettaja perehdyttää oppilasta
Koraanin tulkintatapoihin ja Koraanin kielen suhteeseen tieteen kieleen
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Vuosiluokat 7-9

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy islamin kulttuurivaikutuksiin ja perintöön sekä islamin vaikutuksiin tieteeseen ja
taiteeseen.
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Opetuksessa tarkastellaan myös islamin monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää islamiin liittyviä tietoja.
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa painottaen
nykytilannetta. Oppilas perehtyy islamin vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi islamin keskeisiä opetuksia ja opillisia perusteita, syntyä,
leviämistä ja jakaantumista.
Oppilas syventää osaamista islaminhistoriasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen.
Oppilaan kanssa tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä. Aihepiireinä myös
islamin lähteet: Qur, perimätieto ja tutkinnat.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas tarkastelee islamilaisia symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Koraania taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä islamin näkyvyyttä mediassa.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa. Opettaja perehdyttää oppilasta
Koraanin tulkintatapoihin ja Koraanin kielen suhteeseen tieteen kieleen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy islamin kulttuurivaikutuksiin ja perintöön sekä islamin vaikutuksiin tieteeseen ja
taiteeseen.
Opetuksessa tarkastellaan myös islamin monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
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T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskontojen
ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten
valintoihin ja toimintaan.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy islamin kulttuurivaikutuksiin ja perintöön sekä islamin vaikutuksiin tieteeseen ja
taiteeseen.
Opetuksessa tarkastellaan myös islamin monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan

1280

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää islamiin liittyviä tietoja.
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa painottaen
nykytilannetta. Oppilas perehtyy islamin vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa.

Oppilas syventää osaamista islaminhistoriasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen.
Oppilaan kanssa tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä. Aihepiireinä myös
islamin lähteet: Qur, perimätieto ja tutkinnat.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan.
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Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi islamin keskeisiä opetuksia ja opillisia perusteita, syntyä,
leviämistä ja jakaantumista.

Oppilas tarkastelee islamilaisia symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Koraania taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä islamin näkyvyyttä mediassa.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa. Opettaja perehdyttää oppilasta
Koraanin tulkintatapoihin ja Koraanin kielen suhteeseen tieteen kieleen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.
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S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää islamiin liittyviä tietoja.
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa painottaen
nykytilannetta. Oppilas perehtyy islamin vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi islamin keskeisiä opetuksia ja opillisia perusteita, syntyä,
leviämistä ja jakaantumista.
Oppilas syventää osaamista islaminhistoriasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen.
Oppilaan kanssa tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä. Aihepiireinä myös
islamin lähteet: Qur, perimätieto ja tutkinnat.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas tarkastelee islamilaisia symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Koraania taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä islamin näkyvyyttä mediassa.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa. Opettaja perehdyttää oppilasta
Koraanin tulkintatapoihin ja Koraanin kielen suhteeseen tieteen kieleen
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
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Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy islamin kulttuurivaikutuksiin ja perintöön sekä islamin vaikutuksiin tieteeseen ja
taiteeseen.
Opetuksessa tarkastellaan myös islamin monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää islamiin liittyviä tietoja.
Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa painottaen
nykytilannetta. Oppilas perehtyy islamin vaikutuksiin maailmalla ja Suomessa.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi islamin keskeisiä opetuksia ja opillisia perusteita, syntyä,
leviämistä ja jakaantumista.
Oppilas syventää osaamista islaminhistoriasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen
valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen.
Oppilaan kanssa tutkitaan Koraanin syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä. Aihepiireinä myös
islamin lähteet: Qur, perimätieto ja tutkinnat.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan.
Oppilas tarkastelee islamilaisia symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Koraania taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä islamin näkyvyyttä mediassa.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa. Opettaja perehdyttää oppilasta
Koraanin tulkintatapoihin ja Koraanin kielen suhteeseen tieteen kieleen
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee islamin eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
Oppilas pohtii ihmisyyttä Koraanin oppien mukaan.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä opastetaan
käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin. Opettajan johdolla tarkastellaan
ihmisoikeusetiikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia islamissa.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen avulla.
Opettaja johdattaa tarkastelemaan myös islamilaista lakia, lain eri tulkintoja ja lakikoulukuntia.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaan tarkastelunkohteena on myös uskontojen merkitys yhteiskuntarauhan rakentamisessa
ja uskontodialogi.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
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T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.

Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas
osaa kuvailla opiskeltavan uskonnon
syntyä, kehitystä, levinneisyyttä ja
vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Oppilas
osaa hankkia lisätietoa opiskeltavasta
uskonnosta ja arvioida tiedon lähteiden
luotettavuutta. Oppilas osaa analysoida
eri maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin. Opettajan johdolla tarkastellaan
ihmisoikeusetiikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia islamissa.
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Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen avulla.
Opettaja johdattaa tarkastelemaan myös islamilaista lakia, lain eri tulkintoja ja lakikoulukuntia.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaan tarkastelunkohteena on myös uskontojen merkitys yhteiskuntarauhan rakentamisessa
ja uskontodialogi.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
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S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin. Opettajan johdolla tarkastellaan
ihmisoikeusetiikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia islamissa.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen avulla.
Opettaja johdattaa tarkastelemaan myös islamilaista lakia, lain eri tulkintoja ja lakikoulukuntia.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaan tarkastelunkohteena on myös uskontojen merkitys yhteiskuntarauhan rakentamisessa
ja uskontodialogi.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
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Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
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Osaamisen kuvaus

Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
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Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.

Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.

Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskontojen
ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten
valintoihin ja toimintaan.

S1 Suhde omaan uskontoon
Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
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sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin. Opettajan johdolla tarkastellaan
ihmisoikeusetiikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia islamissa.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen avulla.
Opettaja johdattaa tarkastelemaan myös islamilaista lakia, lain eri tulkintoja ja lakikoulukuntia.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
1296

Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaan tarkastelunkohteena on myös uskontojen merkitys yhteiskuntarauhan rakentamisessa
ja uskontodialogi.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin. Opettajan johdolla tarkastellaan
ihmisoikeusetiikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia islamissa.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen avulla.
Opettaja johdattaa tarkastelemaan myös islamilaista lakia, lain eri tulkintoja ja lakikoulukuntia.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan tarkastelunkohteena on myös uskontojen merkitys yhteiskuntarauhan rakentamisessa
ja uskontodialogi.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista
islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja
islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen
pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa,
Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja
uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus
taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen
maailmaan.
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S1 Suhde omaan uskontoon

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti
S2 Uskontojen maailma
Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden
vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.
Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin.
Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa
sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden
hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin. Opettajan johdolla tarkastellaan
ihmisoikeusetiikkaa, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia islamissa.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen avulla.
Opettaja johdattaa tarkastelemaan myös islamilaista lakia, lain eri tulkintoja ja lakikoulukuntia.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Oppilas pohtii ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja
moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaan tarkastelunkohteena on myös uskontojen merkitys yhteiskuntarauhan rakentamisessa
ja uskontodialogi.
Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset
sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain
suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä
sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset
eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan
rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.
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Paikallinen tarkennus
Opettajan johdolla pohditaan islamin etiikan rakennetta, tekoja ja niiden seurauksia sekä
seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä. Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas pohtii lisäksi, millaista on olla nuori muslimi ja mitä on uskonnollinen täysikäisyys.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas oppii
ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä.
Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja.
Oppilaan kanssa käydään minäkuvaan liittyviä keskusteluja (esimerkiksi miehet ja naiset,
käyttäytyminen, pukeutuminen, kehon kasvu ja puhtaus).
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävää kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta

Ortodoksinen uskonto
Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme arkea.
Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
mukaan oppimisympäristöjen ja sisältöjen suunnitteluun. Ajattelemme opiskelua ja oppimista
kokonaisvaltaisesti oppilaamme näkökulmasta. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.

Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineenoppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.
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Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena
ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan
uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.
Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen.
Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä
uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä,
mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon
eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9
Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja
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kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet

Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
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S2 Uskontojen maailma

ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja
symboleista. Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta
nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi Aasian uskonnot, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Oppilaan
kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen.
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.

Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri
maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja
symboleista. Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta
nykypäivään.

Vuosiluokat 7-9

Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi Aasian uskonnot, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Oppilaan
kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
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Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen.
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
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Paikallinen tarkennus

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja
symboleista. Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta
nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi Aasian uskonnot, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Oppilaan
kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen.
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
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T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
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tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

Vuosiluokat 7-9

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
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tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskontojen
ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten
valintoihin ja toimintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.
Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.
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S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja
symboleista. Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta
nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi Aasian uskonnot, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Oppilaan
kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen.
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
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T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja
symboleista. Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta
nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi Aasian uskonnot, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Oppilaan
kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).

Vuosiluokat 7-9

Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen.
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin
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uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus

Oppilas etsii vastauksia kysymykseen, millä tavalla kunkin uskonnon uskomukset ovat nähtävissä
kyseisen alueen kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten toiminnassa.
Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet
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Oppilaan kanssa perehdytään uskontojen merkitykseen eri kulttuurien ominaispiirteiden
muovaajana eri puolilla maailmaa.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan eri uskontojen käsitteistä, opeista, erityispiirteistä, historiasta ja
symboleista. Oppilaan kanssa tarkastellaan myös uskontojen keskinäisiä suhteita ja vaikutusta
nykypäivään.
Opettaja ottaa tarkastelun kohteiksi Aasian uskonnot, kristinusko, juutalaisuus ja islam. Oppilaan
kanssa käsitellään myös uskonnottomuus eräänä mahdollisuutena.
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee erilaisia uskonnon ilmentymiä kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa,
politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.
Oppilas perehtyy eri uskontojen vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä
tarkastelee niiden näkymistä populaarikulttuurissa (sarjakuvat, elokuvat, laulujen sanat ynnä muu
sellainen).
Opettaja perehdyttää oppilaan tieteen tutkimustuloksiin ja uskontokritiikkiin.
Oppilas havainnoi uskonnon ja tieteen kielen eroja ja ymmärtää uskonnollisen kielen luonteen.
Oppilas tutustuu käsiteltävien
oikeudenmukaisuuskäsityksiin

uskontojen

eettisiin

periaatteisiin

ja

tulkintoihin

sekä

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan eri katsomuksia arjessa. Uskonnon opetuksessa painotetaan
oppilaan kykyä ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta uskonnollisissa kysymyksissä.
Opetuksen tukena käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja oppilaat tekevät vierailuja
koulun ulkopuolelle.
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Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
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Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.

Oppilas syventää ortodoksiuskontoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä
on ortodoksi- ja kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opetuksessa painotetaan kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä
Suomessa ja nuoren elämässä nyt.
Oppilas perehtyy lisäksi suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa.
Oppilas tarkastelee kristinuskon eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Oppilas syventää ortodoksiuskontoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä
on ortodoksi- ja kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
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Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opetuksessa painotetaan kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä
Suomessa ja nuoren elämässä nyt.
Oppilas perehtyy lisäksi suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri
maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.
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S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa.
Oppilas tarkastelee kristinuskon eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
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S1 Suhde omaan uskontoon:

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Oppilas syventää ortodoksiuskontoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä
on ortodoksi- ja kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opetuksessa painotetaan kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä
Suomessa ja nuoren elämässä nyt.
Oppilas perehtyy lisäksi suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tarkastelee kristinuskon eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
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vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.

S1 Suhde omaan uskontoon:

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita
1323

Vuosiluokat 7-9

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Oppilas syventää ortodoksiuskontoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä
on ortodoksi- ja kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opetuksessa painotetaan kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä
Suomessa ja nuoren elämässä nyt.
Oppilas perehtyy lisäksi suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskontojen
ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten
valintoihin ja toimintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Oppilas syventää ortodoksiuskontoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä
on ortodoksi- ja kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opetuksessa painotetaan kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä
Suomessa ja nuoren elämässä nyt.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas perehtyy lisäksi suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin.
Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
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Osaamisen kuvaus

tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa.
Oppilas tarkastelee kristinuskon eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa.
Oppilas tarkastelee kristinuskon eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
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S3 Hyvä elämä

Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kristinuskoon länsimaisen aatehistorian vaikuttavana voimana sekä Raamatun
kulttuurivaikutuksiin.
Oppilaan kanssa tarkastellaan
yhteiskunnalliseen muutokseen.

kristinuskon

piirissä

kirvonneita

erilaisia

reaktioita

Lisäksi perehdytään syvemmin kristinuskon kulttuurivaikutuksiin Suomessa sekä jäsennetään
omaa suhdetta ortodoksisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.
Oppilas syventää ortodoksiuskontoon liittyviä tietoja. Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä
on ortodoksi- ja kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta.
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä opetuksia, syntyä, leviämistä ja jakaantumista
kirkkokunniksi.
Opetuksessa painotetaan kristikunnan hajaantumisen lisäksi myös kristinuskon merkitystä
Suomessa ja nuoren elämässä nyt.
Oppilas perehtyy lisäksi suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa sekä keskeistä sisältöä.
Oppilaan oman uskonnon ymmärtämisen syventäminen toteutetaan vierailulla tai vierailijoilla
mahdollisuuksien mukaan
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
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kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tarkastelee kristillisiä symboleja ja tapoja. Lisäksi pohditaan Raamattua taiteen,
kirjallisuuden ja muiden kulttuurialojen pohjana sekä kristinuskon näkyvyyttä mediassa.
Lisäksi tarkastellaan Raamattua kristinuskon keskeisenä teoksena painottaen sen vaikutusta
nykykulttuuriin.
Oppilas oppii tulkitsemaan ja tunnistamaan uskontoja mediassa.
Oppilas tarkastelee kristinuskon eri suuntausten vaikutusta elämäntapoihin ja uskontoa valintojen
perustana
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan kristinuskon monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Häntä
opastetaan käyttäytymään kunnioittavasti erilaisia traditioita noudattavia ihmisiä kohdatessaan

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

ja

kulttuurin

vuorovaikutus

sekä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti ympäristöstä
erilaisia uskontoon liittyviä asioita, kuten
rakennuksia ja symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
opiskeltavaan uskontoon liittyvästä
monimuotoisuudesta. Oppilas osoittaa
ymmärtävänsä, että uskonto ja kulttuuri ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilas
tunnistaa uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa antaa monipuolisia esimerkkejä
opiskeltavan uskonnon sisäisestä
monimuotoisuudesta. Oppilas osaa kuvailla
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta
monipuolisesti. Oppilas tunnistaa ja osaa
nimetä uskontoihin liittyviä asioita eri
kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ympäristöstä erilaisia
uskontoon liittyviä asioita. Oppilas osaa
yhdistää uskontoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
toisiinsa.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
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S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Oppilas tutustuu ortodoksiseen ihmiskäsitykseen. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka ja
ihmisarvo.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Opettaja johdattaa pohtimaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä tuetaan sisältöjen valinnalla yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida opiskeltavan
uskonnon perusopetuksia sekä tärkeimpien
lähteiden sisältöä ja tulkintoja. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon syntyä,
kehitystä, levinneisyyttä ja vaikutuksia eri
puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta ja
arvioida tiedon lähteiden luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä opiskeltavan
uskonnon opetuksista. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä, lähteistä,
vaikutuksista ja levinneisyydestä. Oppilas
osaa hankkia annettujen ohjeiden mukaan
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
perusopetuksista ja tärkeimpien lähteiden
sisällöstä. Oppilas osaa kuvailla opiskeltavan
uskonnon syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia
eri puolilla maailmaa. Oppilas osaa hankkia
lisätietoa opiskeltavasta uskonnosta
ja kiinnittää huomiota tiedon lähteiden
luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin opiskeltavan
uskonnon opetuksista sekä esimerkin sen
tärkeimmistä lähteistä. Oppilas osaa kertoa
opiskeltavan uskonnon synnystä.

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
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Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
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Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä
uskonnottomuuteen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä kaksi uskontoa ja
tunnistaa ohjatusti niiden keskeisiä piirteitä.
Oppilas tunnistaa ohjatusti uskonnon ja
uskonnottomuuden eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä maailmanuskontoja ja
kertoa niiden keskeisistä piirteistä. Oppilas
osaa kuvailla uskonnon ja uskonnottomuuden
eroja. Oppilas osaa hankkia annettujen
ohjeiden mukaan lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri
maailmanuskontojen pääpiirteitä.
Oppilas osaa kuvailla uskonnoissa
ja uskonnottomuudessa vallitsevaa
moninaisuutta. Oppilas osaa hankkia lisätietoa
uskonnoista ja katsomuksista ja kiinnittää
huomiota tiedon lähteiden luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla eri maailmanuskontojen
pääpiirteitä ja vertailla niitä. Oppilas osaa
käyttää käsitteitä uskonto, uskonnottomuus
ja katsomus mielekkäissä yhteyksissä.
Oppilas osaa hankkia lisätietoa uskonnoista ja
katsomuksista.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.

Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Oppilas tutustuu ortodoksiseen ihmiskäsitykseen. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka ja
ihmisarvo.
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Paikallinen tarkennus

Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Opettaja johdattaa pohtimaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä tuetaan sisältöjen valinnalla yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ja nimetä eri
uskontojen tapoja ja osaa antaa esimerkin
uskonnottomasta tapakulttuurista.
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkin
uskonnollisista symboleista ja aiheista
mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa
sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida eri uskontojen tapoja
ja osaa antaa esimerkkejä uskonnottomasta
tapakulttuurista. Oppilas tunnistaa ja osaa
antaa esimerkkejä uskonnollisista symboleista
ja aiheista mediassa, maailmanpolitiikassa,
taiteessa sekä populaarikulttuurissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskontoon liittyviä tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa vähintään kolmen
uskonnon keskeisistä tavoista. Oppilas
tunnistaa annetusta materiaalista
uskonnollisia symboleita ja aiheita mediassa,
taiteessa ja populaarikulttuurissa.
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S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Oppilas tutustuu ortodoksiseen ihmiskäsitykseen. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka ja
ihmisarvo.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Opettaja johdattaa pohtimaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä tuetaan sisältöjen valinnalla yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
1337

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään

vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa tieteelliselle ja
uskonnolliselle kielelle ominaisia piirteitä.
Oppilas osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja
esittää omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida uskonnollisten ja
tieteellisten perustelujen sekä uskonnon
ja tieteen kielen eroja. Oppilas osaa
kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella
johdonmukaisesti omia näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas erottaa selkeästi uskonnollisen ja
selkeästi tieteellisen väitteen toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tunnistaa erilaisia argumentaation
tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen
välisiä eroja. Oppilas osaa kuunnella toisten
näkemyksiä ja esittää perusteluja omille
näkemyksilleen.
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S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.

Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
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Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.

Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin
sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä, pohtia eettisiä kysymyksiä ja
arvioida ihmisoikeuksien toteutumista
käytännössä. Oppilas osaa analysoida
opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita
ja vertailla niitä muiden uskontojen ja
katsomusten keskeisiin eettisiin periaatteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin jostakin
ihmisoikeudesta. Oppilas osaa antaa
esimerkin opiskeltavan uskonnon eettisistä
periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa annetuista
esimerkkitilanteista eettisen ulottuvuuden ja
osaa pohtia ohjatusti eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä.
Oppilas osaa kertoa opiskeltavan uskonnon
eettisistä periaatteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää etiikan keskeisiä
käsitteitä ja erottaa eettiset kysymykset
muista kysymyksistä. Oppilas osaa pohtia
eettisiä kysymyksiä ja ihmisoikeuksien
toteutumista käytännössä. Oppilas osaa
kuvailla opiskeltavan uskonnon sekä jonkun
muun uskonnon tai katsomuksen eettisiä
periaatteita.
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S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
1340

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa annetuista esimerkeistä
uskonnollisia ja katsomuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskontojen
ja katsomusten vaikutuksesta ihmisten
valintoihin ja toimintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia uskontojen ja
katsomusten merkitystä ihmisten valintojen
perusteina ja ohjaajina sekä antaa tästä
esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
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S1 Suhde omaan uskontoon:

Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla jotakin eettistä
kysymystä ja jotakin itselleen tärkeää arvoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia itsenäisesti ja
muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja joitakin ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä. Oppilas osaa kuvailla
itselleen tärkeitä arvoja ja esittää perusteltuja
näkemyksiä eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia monipuolisesti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä itsenäisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa
analysoida omia arvojaan sekä tunnistaa
erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla
vaikuttavia arvoja. Oppilas osaa esittää
johdonmukaisia ja perusteltuja näkemyksiä
eettisistä kysymyksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja osaa pohtia ohjatusti
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja
joitakin ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä.
Oppilas osaa kuvailla itselleen tärkeitä
arvoja ja ottaa niiden pohjalta kantaa eettisiin
kysymyksiin.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.

Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Opettaja johdattaa pohtimaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
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Oppilas tutustuu ortodoksiseen ihmiskäsitykseen. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka ja
ihmisarvo.

Oppilaiden ymmärrystä tuetaan sisältöjen valinnalla yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään
S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida eettisiä valintoja
sekä antaa esimerkkejä niiden välittömistä
ja välillisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti eettisten valintojen
ja tekojen seurauksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida eettisiä valintoja
sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla eettisten valintojen
vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään
tulevaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Oppilas tutustuu ortodoksiseen ihmiskäsitykseen. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka ja
ihmisarvo.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Opettaja johdattaa pohtimaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä tuetaan sisältöjen valinnalla yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
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Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta
T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatkoopinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamisessa.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
ja valmiuksiaan osana itsearviointia.

Vuosiluokat 7-9

S1 Suhde omaan uskontoon:
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon
näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon
saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja
säilyttäjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja
kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.
Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä
kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset,
mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin
liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilaan kanssa perehdytään lisää uskon ja tiedon väliseen kielelliseen eroon sekä
argumentaatioiden erilaisuutteen.
Oppilaan kanssa käydään eettistä pohdintaa muun muassa ajankohtaisista teemoista.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista
S2 Uskontojen maailma
Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon
ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään
kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin
kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden
tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin
yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin
patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja
ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että
ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee
ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen
dialogin tuntemusta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja syventää oppilaan etiikan peruskäsitteistöä sekä opastaa erilaisten uskontojen ja
uskonnottomuuden vaikutuksiin etiikassa.
Oppilas perehtyy eri uskontokuntien eettisiin painotuksiin.
Oppilas tutustuu ortodoksiseen ihmiskäsitykseen. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka ja
ihmisarvo.
Ihmisoikeuksia käsitellään muun muassa ajankohtaisten teemojen avulla.
Oppilas tutustuu erityisesti uskonnon vaikutukseen ympäröivässä maailmassa ja oppilaan omassa
elämässä.
Opettaja johdattaa pohtimaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet.
Lisäksi pohditaan monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan arvoja.
Oppilaiden ymmärrystä tuetaan sisältöjen valinnalla yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja
kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

S3 Hyvä elämä
Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään
kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen
etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia.
Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan
omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
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vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia
eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista,
soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla
tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten
välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa pohtimaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön,
kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä
moraalikysymyksiä.
Oppilas pohtii omia elämänkysymyksiään sekä yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä.
Tärkeä sisältö on elämän kunnioittaminen, jota oppilas pohtii omiin kokemuksiin ja
elämäntilanteeseen liittyvien kysymysten avulla.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista.
Oppilas oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan
omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla. Hänen kanssaan pohditaan
kestävä kehitystä ja kulutusvalintoja.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Aiheina voivat olla muun muassa suvaitsevaisuuskasvatus ja maailmankansalaisuus, vihapuhe
ja verbaalinen väkivalta

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon tehtävä

Vuosiluokat 7-9

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.
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Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa
oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden
identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon
yleissivistävän tietoperustan laajentaminen sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat
perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin
oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi.
Erityisesti kunkin uuden ryhmän aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön
rakentumista. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Oppilaat
elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat.
Siksi elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olennaista, että välitön henkilökohtainen
yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja digitaalisen vuorovaikutuksen
pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen.
Koulussamme edustetut erilaiset uskonnot ja katsomukset ovat luonnollinen osa koulumme
arkea. Elämänkatsomustiedon tunneilla tavoitteenamme on luoda turvallinen oppimisympäristö,
jossa oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme
oppilaamme mukaan oppimisympäristöjen ja työtapojen suunnitteluun. Hyödynnämme erilaisia
oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Jatkamme
koulussamme
elämänkatsomustietoon
tutustumista
toiminnallisuuden,
kerronnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Keskustelu on tärkeä osa opetustamme.
Keskustelemme oppitunneillamme eettisistä kysymyksistä oppilaan ikäkauden huomioiden.
Oppilaamme harjoittelee omien näkemystensä perustelemista ja toisen mielipiteen kuuntelemista.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Rohkaisemme oppilastamme ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen toisten kanssa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja pyrimme edistämään oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia
hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja välineitä. Rikastamme opetustamme eri toimijoiden
vierailuilla.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi voimme käyttää työtapoina
muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Voimme toteuttaa yksilötai ryhmäprojekteja myös oppiaineen oppiainerajat ylittäen. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä
kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen
tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon
työtapojen ja sisältöjen valinnassa.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7-9

Tuemme oppilaamme kasvua suvaitsevaiseksi ja toisten näkemyksiä kunnioittavaksi. Tämän
lisäksi tuemme oppilastamme kehittämään katsomuksellista yleissivistystä ja rakentamaan
identiteettiään ja elämänkatsomustaan.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa
vuosiluokilla 7-9
Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja
argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön
lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista,
perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista,
käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja
vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä
määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut elämänkatsomustiedon oppimäärän
tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoitteet ja niihin liittyvät
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon
päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Vuosiluokat 7-9

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään oppilaiden
kykyä etsiä hyvää elämää ja korostetaan oppilaiden kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Elämänkatsomustiedossa tuetaan oppilaan itsenäisen ajattelun ja
argumentaation kehitystä ja avointa pohdiskelemista. Kehitys on koko yläkoulun kestävä jatkumo,
mikä otetaan huomioon päättöarviointia annettaessa.
Annamme oppilaallemme säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja palaute on
luonteeltaan kannustavaa. Vuosiluokkien 7-9 elämänkatsomustiedon arviointi on numeraalista.
Arviointimme on monipuolista ja jatkuvaa ja otamme siinä oppilaamme eri tavoin osoitetun
osaamisen huomioon. Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan.
Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa
edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua sekä keskustelee
hänen kanssaan tämän edistymisestä. Opettajamme tekemän arvioinnin tavoitteena on tukea
oppilaamme oppimisprosessia ja ohjata häntä tiedostamaan omaa ajatteluansa ja toimintaansa.
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Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee elämänkatsomustietoa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti,
arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon opiskelu
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen
oppilaamme osaamisen tason elämänkatsomustiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata maailmankatsomuksen,
maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
käsitteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin katsomuksellisia
käsitteitä (kuten elämänkatsomus, uskonto,
uskonnottomuus).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja osaa
soveltaa katsomuksellisia käsitteitä omassa
katsomuksellisessa ajattelussaan ja
tuotoksissaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää maailmankatsomuksen,
maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
käsitteet, tunnistaa niiden välisiä suhteita ja
osaa käyttää niitä.

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

1351

Vuosiluokat 7-9

S1 Katsomus ja kulttuuri

Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.
Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.
Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).
Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään
Unescon maailmanperintöohjelmaan

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää kulttuurista ja
katsomuksellista moninaisuutta sekä
osaa suhteuttaa omaa kulttuurista ja
katsomuksellista asemaansa maailman
kulttuureissa ja perinnössä. Oppilas osaa
kuvailla Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohtia ja nimetä useimmat kotimaiset ja
joitain ulkomaisia maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista
kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa
kertoa Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohdista ja nimetä joitain
maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata kahta eri
kulttuuria tai katsomusta sekä tunnistaa
näiden yhtäläisyyksiä ja eroja.
Oppilas osaa kertoa joistain Unescon
maailmanperintöohjelman piirteistä ja nimetä
joitain maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä vähintään
yhden kulttuurin perustekijän (kuten
pukeutuminen, kieli, ruoka, juhlat, elinkeino,
toimeentulo, teknologia) ja yhden Unescon
maailmanperintökohteen.

S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.

Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).
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Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.

Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia,
niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten
arvioinnissa
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
selittää, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä vähintään kaksi erilaista
katsomusta (kuten kristinusko, marxismi ja
veganismi).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä seemiläisen
monoteismin ja sekulaarin humanismin
keskeisiä piirteitä. Oppilas tietää, että
katsomuksellisia kysymyksiä voi lähestyä
tieteellisesti.

S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.

Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).
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Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.

Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä uskonnollisen ajattelun
luonnetta, ymmärtää uskontokritiikin
pääpiirteitä sekä osaa itsenäisesti hakea
tietoa asiasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, mitä uskonnollinen
ajattelu on, ja tietää, mitä uskontokritiikki
tarkoittaa, sekä osaa osittain itsenäisesti
hakea informaatiota asiasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ohjatusti hankkia informaatiota
uskonnoista ja uskontokritiikistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun
luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin
pääpiirteistä sekä hakea informaatiota asiasta.

Vuosiluokat 7-9

S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
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katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.
Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.
Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).
Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden
turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin
katsomusvapaudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää katsomusvapauden
ihmisoikeutena ja joitakin katsomusvapauden
turvaamisen keinoista sekä osaa eritellä
niiden puutteita erilaisissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa katsomusvapauden
ihmisoikeutena. Oppilas osaa
nimetä vähintään yhden keinon, jolla
katsomusvapautta turvataan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena, joistakin
katsomusvapauden turvaamisen keinoista
sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.
Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.
Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
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Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden
taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomuksellisen
ratkaisun ja osaa nimetä jonkin siihen liittyvän
yksilöllisen ja yhteisöllisen perusteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten
katsomuksellisten valintojen taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä ja arvioida erilaisten
ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
ja osaa verrata omia katsomuksellisia
ratkaisujaan niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomuksellisen
ratkaisun ja ohjatusti nimetä jonkin siihen
liittyvän perusteen (kuten se, ettei ihminen
käytä lentokonetta eettisistä syistä).

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
1359

Vuosiluokat 7-9

S1 Katsomus ja kulttuuri

Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.
Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.
Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).
Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata maailman
monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä
ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää maailman
monimuotoisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen
kohtelun merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää ja osaa perustella
maailman monimuotoisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin maailman
moninaisuudesta sekä kaikkien ihmisten
yhdenvertaisesta kohtelusta.

S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.
Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.
Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.
Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).

Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
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Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).

Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti eettisiä
käsitteitä sekä tulkita ja soveltaa niitä
perustellusti omassa ajattelussaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tunnistaa eettisiä käsitteitä
(kuten arvo, velvollisuus, oikeus, vapaus,
vastuu, tasa-arvo ja reiluus). Oppilas osaa
perustella eettisiä näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä
tulkita ja soveltaa sitä. Oppilas osaa perustella
eetti-siä näkemyksiään johdonmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joistain teoista eettisen
ulottuvuuden, kuten onko teko oikein, väärin
vai ei kumpaakaan.

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden edellytyksistä. Oppilas
ymmärtää, että omat teot voivat vaikuttaa
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti
(kuten kierrätyksen, kulutusvalintojen sekä
harrastuneisuuden kautta).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä edellytyksiä sekä kuvailla ja arvioida
keinoja vaikuttaa tulevaisuuden ongelmiin
paikallisesti ja globaalisti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa jonkin kestävän
tulevaisuuden edellytyksen. Oppilas osaa
kertoa, että omat teot voivat vaikuttaa
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä edellytyksiä ja tarkastella kestävän
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.

S1 Katsomus ja kulttuuri
Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan
elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon
suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun
muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa,
esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin
katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa perehtymistä maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen sekä teismin ja ateismin
käsitteisiin, niiden taustaan ja historiaan.
Oppilaan kanssa tutustutaan aiempaa syvemmin eri maailmanuskontoihin, niiden käsitteistöön ja
kulttuureihin.
Opettaja perehdyttää oppilaan eurooppalaisen maailmankuvan juuriin (esim. antiikki), länsimaisen
tieteellisen maailmankuvan historiaan sekä kulttuurin ilmenemiseen materiaalisten jäänteiden
(arkkitehtuuri yms.) kautta.

Oppilas perehtyy teististiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (erityisesti sekulaari
humanismi).
Oppilas tutustuu uskonnollisten näkemysten ymmärtämiseen sosiologisissa yhteyksissä
(esimerkiksi vastauksina yhteisön tarpeisiin).
Oppilas tunnistaa käsiteltävien uskontojen uskonnollisen ajattelun pääpiirteet. Oppilas pohtii
uskonnollisen ajattelun monivivahteisuutta (esimerkiksi uskonnollisten tekstien ei-kirjaimellinen
tulkinta).
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Oppilaan kanssa tutustutaan Unescon maailmanperintökohteisiin Suomessa ja maailmalla ja
vieraillaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen maailmanperintökohteessa.

Opettaja esittelee oppilaalle uskonnonfilosofian alkeita (muun muassa ateistiset argumentit).
Oppilasta kehotetaan kiinnittämään huomiota lähdekritiikkiin
Opettaja tuo esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuuden demokraattisesti
organisoituneessa yhteiskunnassa.
Oppilas tutustuu katsomusvapauden käsitteeseen, yhdenvertaisuuteen ja edellä mainittujen
toteutumiseen erilaisissa yhteiskunnissa.
Oppilaan kanssa käsitellään ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla
eri katsomusten kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kunnioittamaan toisten näkemyksiä ja arvoja. Aiheina ovat myös
suvaitsevaisuus ja kulttuurien monimuotoisuus (esimerkiksi vähemmistöt Suomessa ja
maailmalla).
Oppilas saa tietoa omista katsomusvapauteen liittyvistä oikeuksistaan.
Oppilas oppii hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja lukuvuonna käsiteltävien
asiasisältöjen näkökulmasta.
Oppilas hahmottaa katsomuksellisten valintojen perusteita (psykologisia, kulttuurisia ja
sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kannattamiselle).
Oppilas syventää tietojaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta.
Oppilas havainnoi käsiteltävien uskonnollisten katsomusten yhteyttä ihmisoikeuksiin.
T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja antaa esimerkkejä ihmisoikeuksien
toteutumisesta historiassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla ihmisarvoon tai
ihmisoikeuksiin liittyviä seikkoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja antaa esimerkkejä ihmisoikeuksien
toteutumisesta historiassa sekä perustella
ihmisoikeuksien merkitystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä ja kertoa
ihmisoikeuksien merkityksestä.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata maailmankatsomuksen,
maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
käsitteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin katsomuksellisia
käsitteitä (kuten elämänkatsomus, uskonto,
uskonnottomuus).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja osaa
soveltaa katsomuksellisia käsitteitä omassa
katsomuksellisessa ajattelussaan ja
tuotoksissaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää maailmankatsomuksen,
maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
käsitteet, tunnistaa niiden välisiä suhteita ja
osaa käyttää niitä.

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään
Unescon maailmanperintöohjelmaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää kulttuurista ja
katsomuksellista moninaisuutta sekä
osaa suhteuttaa omaa kulttuurista ja
katsomuksellista asemaansa maailman
kulttuureissa ja perinnössä. Oppilas osaa
kuvailla Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohtia ja nimetä useimmat kotimaiset ja
joitain ulkomaisia maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista
kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa
kertoa Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohdista ja nimetä joitain
maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata kahta eri
kulttuuria tai katsomusta sekä tunnistaa
näiden yhtäläisyyksiä ja eroja.
Oppilas osaa kertoa joistain Unescon
maailmanperintöohjelman piirteistä ja nimetä
joitain maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä vähintään
yhden kulttuurin perustekijän (kuten
pukeutuminen, kieli, ruoka, juhlat, elinkeino,
toimeentulo, teknologia) ja yhden Unescon
maailmanperintökohteen.

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia,
niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten
arvioinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
selittää, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä vähintään kaksi erilaista
katsomusta (kuten kristinusko, marxismi ja
veganismi).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä seemiläisen
monoteismin ja sekulaarin humanismin
keskeisiä piirteitä. Oppilas tietää, että
katsomuksellisia kysymyksiä voi lähestyä
tieteellisesti.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä uskonnollisen ajattelun
luonnetta, ymmärtää uskontokritiikin
pääpiirteitä sekä osaa itsenäisesti hakea
tietoa asiasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, mitä uskonnollinen
ajattelu on, ja tietää, mitä uskontokritiikki
tarkoittaa, sekä osaa osittain itsenäisesti
hakea informaatiota asiasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ohjatusti hankkia informaatiota
uskonnoista ja uskontokritiikistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun
luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin
pääpiirteistä sekä hakea informaatiota asiasta.

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden
turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin
katsomusvapaudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää katsomusvapauden
ihmisoikeutena ja joitakin katsomusvapauden
turvaamisen keinoista sekä osaa eritellä
niiden puutteita erilaisissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa katsomusvapauden
ihmisoikeutena. Oppilas osaa
nimetä vähintään yhden keinon, jolla
katsomusvapautta turvataan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena, joistakin
katsomusvapauden turvaamisen keinoista
sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden
taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomuksellisen
ratkaisun ja osaa nimetä jonkin siihen liittyvän
yksilöllisen ja yhteisöllisen perusteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten
katsomuksellisten valintojen taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä ja arvioida erilaisten
ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
ja osaa verrata omia katsomuksellisia
ratkaisujaan niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomuksellisen
ratkaisun ja ohjatusti nimetä jonkin siihen
liittyvän perusteen (kuten se, ettei ihminen
käytä lentokonetta eettisistä syistä).

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan etiikan ja moraalin peruskäsitteistä.
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S2 Etiikan perusteita

Oppilas perehtyy eri eettisiin painotuksiin.
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilas perehtyy eri katsomusten eettisiin painotuseroihin (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Opettaja kannustaa ajankohtaisten ongelmien moniulotteisuuden ymmärtämiseen eettisestä
näkökulmasta (esimerkiksi ongelmat eivät ratkea välttämättä väkivaltaisella interventiolla).
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilas pohtii kulttuurien moninaisuutta eettisestä näkökulmasta.
Oppilas harjoittelee toisen ihmisen kohtaamista ja kunnioittamista eri arjen tilanteissa.
Oppilas pohtii yhdenvertaisuutta, hyväksymistä ja ymmärtämistä, esimerkiksi omassa arjessa
sekä vähemmistöjen kautta.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Oppilas tarkastelee omien ja lähipiirinsä valintojen ja toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen
näkökulmasta.
Oppilas suhteuttaa omaa elämäntapaa muihin elämäntapoihin ja pohtii omia valintojaan ja
toimintaansa sekä niiden taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilaan kanssa pohditaan uskontojen ja muiden katsomusten vaikutusta arkielämään (ruoka,
ihmissuhteet jne.).
Opettaja kannustaa oppilasta kyseenalaistamaan omaa ja yhteisön toimintaa.

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata maailman
monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä
ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää maailman
monimuotoisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen
kohtelun merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää ja osaa perustella
maailman monimuotoisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin maailman
moninaisuudesta sekä kaikkien ihmisten
yhdenvertaisesta kohtelusta.

S2 Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
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Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan etiikan ja moraalin peruskäsitteistä.
Oppilas perehtyy eri eettisiin painotuksiin.
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilas perehtyy eri katsomusten eettisiin painotuseroihin (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Opettaja kannustaa ajankohtaisten ongelmien moniulotteisuuden ymmärtämiseen eettisestä
näkökulmasta (esimerkiksi ongelmat eivät ratkea välttämättä väkivaltaisella interventiolla).
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilas pohtii kulttuurien moninaisuutta eettisestä näkökulmasta.
Oppilas harjoittelee toisen ihmisen kohtaamista ja kunnioittamista eri arjen tilanteissa.
Oppilas pohtii yhdenvertaisuutta, hyväksymistä ja ymmärtämistä, esimerkiksi omassa arjessa
sekä vähemmistöjen kautta.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Oppilas tarkastelee omien ja lähipiirinsä valintojen ja toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen
näkökulmasta.
Oppilas suhteuttaa omaa elämäntapaa muihin elämäntapoihin ja pohtii omia valintojaan ja
toimintaansa sekä niiden taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilaan kanssa pohditaan uskontojen ja muiden katsomusten vaikutusta arkielämään (ruoka,
ihmissuhteet jne.).
Opettaja kannustaa oppilasta kyseenalaistamaan omaa ja yhteisön toimintaa.

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti eettisiä
käsitteitä sekä tulkita ja soveltaa niitä
perustellusti omassa ajattelussaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tunnistaa eettisiä käsitteitä
(kuten arvo, velvollisuus, oikeus, vapaus,
vastuu, tasa-arvo ja reiluus). Oppilas osaa
perustella eettisiä näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä
tulkita ja soveltaa sitä. Oppilas osaa perustella
eetti-siä näkemyksiään johdonmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joistain teoista eettisen
ulottuvuuden, kuten onko teko oikein, väärin
vai ei kumpaakaan.

S2 Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan etiikan ja moraalin peruskäsitteistä.
Oppilas perehtyy eri eettisiin painotuksiin.
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilas perehtyy eri katsomusten eettisiin painotuseroihin (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Opettaja kannustaa ajankohtaisten ongelmien moniulotteisuuden ymmärtämiseen eettisestä
näkökulmasta (esimerkiksi ongelmat eivät ratkea välttämättä väkivaltaisella interventiolla).
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilas pohtii kulttuurien moninaisuutta eettisestä näkökulmasta.
Oppilas harjoittelee toisen ihmisen kohtaamista ja kunnioittamista eri arjen tilanteissa.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas pohtii yhdenvertaisuutta, hyväksymistä ja ymmärtämistä, esimerkiksi omassa arjessa
sekä vähemmistöjen kautta.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Oppilas tarkastelee omien ja lähipiirinsä valintojen ja toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen
näkökulmasta.
Oppilas suhteuttaa omaa elämäntapaa muihin elämäntapoihin ja pohtii omia valintojaan ja
toimintaansa sekä niiden taustalla vaikuttavia arvoja.
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Oppilaan kanssa pohditaan uskontojen ja muiden katsomusten vaikutusta arkielämään (ruoka,
ihmissuhteet jne.).
Opettaja kannustaa oppilasta kyseenalaistamaan omaa ja yhteisön toimintaa.

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden edellytyksistä. Oppilas
ymmärtää, että omat teot voivat vaikuttaa
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti
(kuten kierrätyksen, kulutusvalintojen sekä
harrastuneisuuden kautta).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä edellytyksiä sekä kuvailla ja arvioida
keinoja vaikuttaa tulevaisuuden ongelmiin
paikallisesti ja globaalisti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa jonkin kestävän
tulevaisuuden edellytyksen. Oppilas osaa
kertoa, että omat teot voivat vaikuttaa
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä edellytyksiä ja tarkastella kestävän
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.

S2 Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan etiikan ja moraalin peruskäsitteistä.

Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilas perehtyy eri katsomusten eettisiin painotuseroihin (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
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Oppilas perehtyy eri eettisiin painotuksiin.

Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Opettaja kannustaa ajankohtaisten ongelmien moniulotteisuuden ymmärtämiseen eettisestä
näkökulmasta (esimerkiksi ongelmat eivät ratkea välttämättä väkivaltaisella interventiolla).
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilas pohtii kulttuurien moninaisuutta eettisestä näkökulmasta.
Oppilas harjoittelee toisen ihmisen kohtaamista ja kunnioittamista eri arjen tilanteissa.
Oppilas pohtii yhdenvertaisuutta, hyväksymistä ja ymmärtämistä, esimerkiksi omassa arjessa
sekä vähemmistöjen kautta.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Oppilas tarkastelee omien ja lähipiirinsä valintojen ja toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen
näkökulmasta.
Oppilas suhteuttaa omaa elämäntapaa muihin elämäntapoihin ja pohtii omia valintojaan ja
toimintaansa sekä niiden taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilaan kanssa pohditaan uskontojen ja muiden katsomusten vaikutusta arkielämään (ruoka,
ihmissuhteet jne.).
Opettaja kannustaa oppilasta kyseenalaistamaan omaa ja yhteisön toimintaa.

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja antaa esimerkkejä ihmisoikeuksien
toteutumisesta historiassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla ihmisarvoon tai
ihmisoikeuksiin liittyviä seikkoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja antaa esimerkkejä ihmisoikeuksien
toteutumisesta historiassa sekä perustella
ihmisoikeuksien merkitystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä ja kertoa
ihmisoikeuksien merkityksestä.

Vuosiluokat 7-9

S2 Etiikan perusteita
Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja
yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen
arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.
Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin.
Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena,
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää tietojaan etiikan ja moraalin peruskäsitteistä.
Oppilas perehtyy eri eettisiin painotuksiin.
Oppilas harjoittelee uskontojen erilaisten eettisten tapojen ja käytänteiden tunnistamista ja
arviointia.
Oppilas perehtyy eri katsomusten eettisiin painotuseroihin (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilaan kanssa käsitellään eettisiä kysymyksiä populaarikulttuurista ja mediasta poimittujen
ajankohtaisten aineistojen avulla.
Opettaja kannustaa ajankohtaisten ongelmien moniulotteisuuden ymmärtämiseen eettisestä
näkökulmasta (esimerkiksi ongelmat eivät ratkea välttämättä väkivaltaisella interventiolla).
Oppilas syventää taitojaan tarkastella mediaa kriittisesti.
Oppilas pohtii kulttuurien moninaisuutta eettisestä näkökulmasta.
Oppilas harjoittelee toisen ihmisen kohtaamista ja kunnioittamista eri arjen tilanteissa.
Oppilas pohtii yhdenvertaisuutta, hyväksymistä ja ymmärtämistä, esimerkiksi omassa arjessa
sekä vähemmistöjen kautta.
Oppilas syventää keskustelutaitojaan ja omien näkemysten perustelemista.
Oppilas tarkastelee omien ja lähipiirinsä valintojen ja toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen
näkökulmasta.
Oppilas suhteuttaa omaa elämäntapaa muihin elämäntapoihin ja pohtii omia valintojaan ja
toimintaansa sekä niiden taustalla vaikuttavia arvoja.
Oppilaan kanssa pohditaan uskontojen ja muiden katsomusten vaikutusta arkielämään (ruoka,
ihmissuhteet jne.).
Opettaja kannustaa oppilasta kyseenalaistamaan omaa ja yhteisön toimintaa.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata maailmankatsomuksen,
maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
käsitteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin katsomuksellisia
käsitteitä (kuten elämänkatsomus, uskonto,
uskonnottomuus).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja osaa
soveltaa katsomuksellisia käsitteitä omassa
katsomuksellisessa ajattelussaan ja
tuotoksissaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää maailmankatsomuksen,
maailmankuvan ja elämänkatsomuksen
käsitteet, tunnistaa niiden välisiä suhteita ja
osaa käyttää niitä.

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään
Unescon maailmanperintöohjelmaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää kulttuurista ja
katsomuksellista moninaisuutta sekä
osaa suhteuttaa omaa kulttuurista ja
katsomuksellista asemaansa maailman
kulttuureissa ja perinnössä. Oppilas osaa
kuvailla Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohtia ja nimetä useimmat kotimaiset ja
joitain ulkomaisia maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista
kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa
kertoa Unescon maailmanperintöohjelman
lähtökohdista ja nimetä joitain
maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata kahta eri
kulttuuria tai katsomusta sekä tunnistaa
näiden yhtäläisyyksiä ja eroja.
Oppilas osaa kertoa joistain Unescon
maailmanperintöohjelman piirteistä ja nimetä
joitain maailmanperintökohteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä vähintään
yhden kulttuurin perustekijän (kuten
pukeutuminen, kieli, ruoka, juhlat, elinkeino,
toimeentulo, teknologia) ja yhden Unescon
maailmanperintökohteen.

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia,
niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten
arvioinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien
tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin
humanismin historiallisia, kulttuurisia ja
yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa
selittää, miten katsomuksia voi tarkastella
tutkivasti ja tieteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä vähintään kaksi erilaista
katsomusta (kuten kristinusko, marxismi ja
veganismi).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä seemiläisen
monoteismin ja sekulaarin humanismin
keskeisiä piirteitä. Oppilas tietää, että
katsomuksellisia kysymyksiä voi lähestyä
tieteellisesti.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä uskonnollisen ajattelun
luonnetta, ymmärtää uskontokritiikin
pääpiirteitä sekä osaa itsenäisesti hakea
tietoa asiasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, mitä uskonnollinen
ajattelu on, ja tietää, mitä uskontokritiikki
tarkoittaa, sekä osaa osittain itsenäisesti
hakea informaatiota asiasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ohjatusti hankkia informaatiota
uskonnoista ja uskontokritiikistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun
luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin
pääpiirteistä sekä hakea informaatiota asiasta.

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
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S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).
Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).
Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.
Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.
T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden
turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin
katsomusvapaudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää katsomusvapauden
ihmisoikeutena ja joitakin katsomusvapauden
turvaamisen keinoista sekä osaa eritellä
niiden puutteita erilaisissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa katsomusvapauden
ihmisoikeutena. Oppilas osaa
nimetä vähintään yhden keinon, jolla
katsomusvapautta turvataan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena, joistakin
katsomusvapauden turvaamisen keinoista
sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).
Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).
Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.
Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
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Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.
T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden
taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomuksellisen
ratkaisun ja osaa nimetä jonkin siihen liittyvän
yksilöllisen ja yhteisöllisen perusteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten
katsomuksellisten valintojen taustalla olevia
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä ja arvioida erilaisten
ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
ja osaa verrata omia katsomuksellisia
ratkaisujaan niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvata jonkin katsomuksellisen
ratkaisun ja ohjatusti nimetä jonkin siihen
liittyvän perusteen (kuten se, ettei ihminen
käytä lentokonetta eettisistä syistä).

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).
Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
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Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).
Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.
Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.
T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata maailman
monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä
ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää maailman
monimuotoisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen
kohtelun merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää ja osaa perustella
maailman monimuotoisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkin maailman
moninaisuudesta sekä kaikkien ihmisten
yhdenvertaisesta kohtelusta.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).
Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).
Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.
Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
1380

Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.
T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti eettisiä
käsitteitä sekä tulkita ja soveltaa niitä
perustellusti omassa ajattelussaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tunnistaa eettisiä käsitteitä
(kuten arvo, velvollisuus, oikeus, vapaus,
vastuu, tasa-arvo ja reiluus). Oppilas osaa
perustella eettisiä näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä
tulkita ja soveltaa sitä. Oppilas osaa perustella
eetti-siä näkemyksiään johdonmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joistain teoista eettisen
ulottuvuuden, kuten onko teko oikein, väärin
vai ei kumpaakaan.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
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Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).

Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).
Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.
Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.
T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kestävän
tulevaisuuden edellytyksistä. Oppilas
ymmärtää, että omat teot voivat vaikuttaa
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti
(kuten kierrätyksen, kulutusvalintojen sekä
harrastuneisuuden kautta).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa eritellä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä edellytyksiä sekä kuvailla ja arvioida
keinoja vaikuttaa tulevaisuuden ongelmiin
paikallisesti ja globaalisti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa jonkin kestävän
tulevaisuuden edellytyksen. Oppilas osaa
kertoa, että omat teot voivat vaikuttaa
tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja
yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen
liittyviä edellytyksiä ja tarkastella kestävän
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti
ja globaalisti.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).
Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).

Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

1383

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.

Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.
T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja antaa esimerkkejä ihmisoikeuksien
toteutumisesta historiassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvailla ihmisarvoon tai
ihmisoikeuksiin liittyviä seikkoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää tärkeimmät
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät
käsitteet ja antaa esimerkkejä ihmisoikeuksien
toteutumisesta historiassa sekä perustella
ihmisoikeuksien merkitystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmisoikeuksiin ja
yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä ja kertoa
ihmisoikeuksien merkityksestä.

Vuosiluokat 7-9

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan
ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan
erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen,
mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden
mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.
Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas pohtii ihmisen asemaa eri katsomusperinteissä (esimerkiksi kristinuskon käsitys Jumalan
kuvana).
Oppilaan kanssa käsitellään uskontoja historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai
oikeuttajina.
Oppilas syventää lähdekritiikkiä.
Oppilas perehtyy ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitykseen ja
eettiseen perustaan.
Oppilas tutustuu ihmisoikeuksien historiaan, ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuksia suojaaviin
säädöksiin ja toimijoihin (YK ja YK:n ihmisoikeuksien julistus, kansalaisjärjestöt).
Oppilas tarkastelee ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja muualla.
Oppilas tutkii vapautta, erityisesti ajattelun, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
Opettajan tekemällä sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta
sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.
Oppilasta kannustetaan kohtaamaan erilaisuutta omassa arjessaan. Oppilas pohtii
monikulttuurisuutta eettisenä kysymyksenä. Ajankohtaisten, eri medioista poimittujen
esimerkkitapausten avulla käsitellään eri katsomusten ja niiden edustajien kohtaamista.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja kunnioittamaan eri näkemyksiä ja arvoja sekä asettumaan
toisen asemaan.
Opettaja tuo esille eri katsomusten eettisiä painotuseroja (esimerkiksi kristinuskon tai
hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan).
Oppilas syventää pohdintojaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja perehtyy siihen liittyviin erilaisiin
käsityksiin (esimerkiksi humanistinen, utilistinen ja mystinen).
Oppilas tarkastelee luonnon hyvinvointia osana ihmisen hyvinvointia, velvollisuuksia luontoa ja
ympäristöä kohtaan sekä vastuuttamista ja vastuullisuuden keinoja. Ympäristöetiikan pohdintoihin
sisältyvät myös eläinten oikeudet.
Oppilas tarkastelee omia eettisiä näkemyksiä ja harjoittelee niiden perustelemista. Oppilas
oppii ymmärtämään omia eettisiä näkemyksiä. Opettaja kannustaa oppilasta pohtimaan omia
valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
Oppilasta rohkaistaan uskomaan omiin mahdollisuuksiin hyvän elämän rakentamisessa.
Oppilasta kannustetaan toimimaan eettisesti vastuullisella tavalla.
Oppilasta innostetaan vaikuttamaan ympäristön tilaan sekä osallistumaan ja vaikuttamaan
ympäristönsuojeluun.
Oppilaan omaa ajattelua maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä syvennetään.

Fysiikka
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä
maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee
oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää
kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan
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Oppiaineen tehtävä

uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä
ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta
oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä
joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot
ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi
kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä
todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen
käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin
eri tilanteissa.
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot
ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja
ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa.
Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä
innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.
Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla
oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti
ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden
kanssa.
Hyödynnämme opetuksessamme koulukotien sijaintia luonnon ääressä. Rikastamme
opetustamme esimerkiksi vierailuilla lähialueemme yrityksiin tai kutsumalla koulullemme
alan asiantuntijoita. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen
mukaisesti.

Vuosiluokat 7-9

Koulumme opetuksessa ovat toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus tärkeässä
roolissa, samoin kuin oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet.
Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman havainnointiin
ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen. Oppilaamme oma osallisuus korostuu tutkimustehtävien
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja edistämme oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen
erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla
oppiminen onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja
kohtaamiseen. Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja
jokaisen oppilaamme vahvuuksien kautta. Fysiikan opiskelussa käytämme työtapoina myös
ryhmätöitä ja yhteistoiminnallista oppimista. Toiminnallisia työtapoja valittaessamme korostamme
työturvallisuutta.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9
Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä
tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa
työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä
voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti
ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa
oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus
toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan
vahvistumista.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
fysiikan
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaittemme kasvua ympäristöään kunnioittaviksi,
vastuullisiksi yksilöiksi. Ohjaamme oppilaitamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme heitä
tulkitsemaan, vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Voimme käyttää ohjauksemme tukena erilaisia oppimisen prosesseja ja kokemuksia, esimerkiksi
oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Ohjauksessamme tärkeää on kannustaa
ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana.
Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen
ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7-9

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt fysiikan
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9
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Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi,
joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen
työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen
perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä
ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti
tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita.
Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön
lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen
rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä
ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja
vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä
keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.

yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on fysiikan
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan fysiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta
ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy fysiikan päättöarviointiin ja siitä
muodostettavaan päättöarvosanaan.
Oppilaan työskentelyn ohjaamisella fysiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden
antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien
esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu
kumulatiivisesti, eli edellisen arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen,
vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.
Annamme oppilaallemme säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja palaute on
luonteeltaan kannustavaa. Vuosiluokkien 7-9 fysiikan arviointi on numeraalista. Arviointimme on
monipuolista ja jatkuvaa ja otamme siinä oppilaamme eri tavoin osoitetun osaamisen huomioon.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua sekä keskustelee
hänen kanssaan tämän edistymisestä. Opettajamme tekemän arvioinnin tavoitteena on tukea
oppilaamme oppimisprosessia ja ohjata häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee fysiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason fysiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan fysiikan opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
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Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan fysiikan opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
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Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joidenkin ilmiöiden
liittymisen fysiikkaan sekä fysiikan osaamisen
merkityksen joissakin ammateissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas
osaa perustella fysiikan osaamisen merkitystä
eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa tarvitaan fysiikan tietoja ja
taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa
tarvitaan fysiikan osaamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elinympäristössä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä fysiikan osaamisen merkityksestä
eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
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Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas muodostaa perusteltuja kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla
aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Oppilas
kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun
toiminnan lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä
tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita
voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ilmiöitä, joihin liittyen
voidaan kehittää tutkimuskysymyksiä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
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Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
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Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kokeelliseen työskentelyyn
havainnoimalla tutkimusten toteuttamista
työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja
pystyy kertomaan havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee turvallisesti sekä
tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti,
sekä tekee havaintoja ja mittauksia
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja
tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia
suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa
ohjatusti. Oppilas työskentelee turvallisesti
muiden kanssa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
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Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää
tutkimusten tuloksia fysiikalle ominaisella
tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä
tukeutumalla tutkimuksissa saatuun
aineistoon. Oppilas osaa arvioida sekä
tuloksia että tutkimusprosessia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen
tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn
tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käsittelee ja esittää tutkimusten
tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä tulosten
oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä
tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista
tekijöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee tutkimuksessa kerättyä
tietoa, esittää tutkimusten tuloksia
ohjeiden mukaisesti ja tekee yksinkertaisia
johtopäätöksiä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
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S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
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Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja
merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia
teknologisia sovelluksia ja selittää niiden
toimintaperiaatteita. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen
fysiikkaa soveltavan teknologisen ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä fysiikan
soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla
näiden käyttöä. Oppilas osallistuu
teknologisen ongelmanratkaisun ideointiin ja
suunnitteluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia
teknologisia sovelluksia, selittää niiden
toimintaperiaatteita ja perustella niiden
merkitystä yhteiskunnalle. Oppilas toimii
teknologisen ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa sekä itsenäisesti että
rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa teknologisten sovellusten
merkityksen omassa elämässään ja osaa
nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on
sovellettu fysiikkaa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
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S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen
ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja johtopäätöksiä simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia omatoimisesti
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen.
Oppilas tutustuu johonkin oppimista tukevaan
simulaatioon.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
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S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
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Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat
suureet käsiterakenteeksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
joitakin fysiikan käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa
yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat
suureet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
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Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä
sekä ennusteiden tekemisessä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
ilmiöiden kuvaamisessa käytetyistä malleista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää malleja ja tekee niiden
pohjalta ennusteita sekä osaa muodostaa
mittaustuloksista yksinkertaisia malleja.
Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta
todellisuuteen sekä mallin rajoituksia tai
puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja
ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden
tekemiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja ja tekee
niiden pohjalta ennusteita sekä osaa selittää,
miten malli on muodostettu mittaustuloksista.
Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta
todellisuuteen.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
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Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan
ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkökulmia fysiikalle
ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkökulmia fysiikalle ominaisella tavalla sekä
vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkökulmia
ja harjoittelee perustelemaan niitä fysiikalle
ominaisella tavalla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.

1408

Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perustellen
fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas osaa selittää perustellen
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa kokeellisuuden fysiikan
tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja
tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa
kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla fysiikkaan tieteenä ja oppiaineena.
Opettaja tutustuttaa oppilaat erilaisiin mittaamismenetelmiin ja mittayksiköihin.
Mitattavia asioita ja mittareita on paljon ja mittayksiköiden skaala on valtavan laaja (esim.
maailmankaikkeus atomi, kummankin halkaisija ilmoitetaan pituuden yksikkönä).
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen teettämällä
oppilailla pieniä kokeita, joista saadut havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilaat tutustuvat eri säteilyn lajeihin. Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään niiden
hyödyntämiskeinoja ja mahdollisesti aiheuttamia uhkia.
Opettaja opettaa mahdollisten uhkien havaitsemismenetelmiä ja niiltä suojautumista.
Opettaja opettaa värähdys- ja aaltoliikkeen teorian. Oppilaat oppivat tunnistamaan värähdys- ja
aaltoliikkeen aiheuttajia, etenemistapoja ja aistittavia muotoja sekä ymmärtävät miten värähdysja aaltoliikkeitä hyödynnetään jokapäiväisessä elämässä.
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Oppilaat tutkivat ääneen liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata kuulo.
Oppilaat tutkivat valoon liittyviä ilmiöitä ja sovelluksia opettajan johdolla ja oppivat tietämään
milloin on tarpeellista suojata näköaisti.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaat peileihin ja linsseihin ja opettaa käsitteet tasopeili, kovera ja kupera
linssi sekä kovera ja kupera peili.
Opettaja tutkii oppilaiden kanssa, miten peilejä ja linssejä käytetään jokapäiväisessä elämässä.
Esimerkkinä voidaan käyttää silmälaseja ja lautasantennia.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaiden kanssa aiemmin opittua tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta ja
mittasuhteista ja laajentaa oppilaiden ymmärrystä aiheesta.
Opettaja konkretisoi oppilaille, miksi täytyy käyttää erilaisia mittaskaaloja esim. välimatkoista
puhuttaessa.
Opettaja opettaa miten maailmankaikkeutta voidaan tutkia (peili, linssi, aallot).
Yksinkertaisena esimerkkinä kaukoputken toiminnasta oppilaat testaavat suurennuslasia

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan fysiikan opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.
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Arvioinnin kohde

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Vuosiluokat 7-9

Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
1412

Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan fysiikan opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
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S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joidenkin ilmiöiden
liittymisen fysiikkaan sekä fysiikan osaamisen
merkityksen joissakin ammateissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas
osaa perustella fysiikan osaamisen merkitystä
eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa tarvitaan fysiikan tietoja ja
taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa
tarvitaan fysiikan osaamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elinympäristössä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä fysiikan osaamisen merkityksestä
eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
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Paikallinen tarkennus

Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön
kannalta
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
fysiikkaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa vertailla
erilaisia ratkaisuja energiavarojen kestävän
käytön kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista,
joissa fysiikkaa tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa. Oppilas osaa
nimetä joitakin hyviä ratkaisuja energiavarojen
kestävän käytön kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee esimerkkien avulla, miten
fysiikkaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa selittää
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä
syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia
ratkaisuja energiavarojen kestävän käytön
kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä omista
valinnoistaan, joilla on merkitystä
energiavarojen kestävän käytön kannalta.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas muodostaa perusteltuja kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla
aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Oppilas
kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun
toiminnan lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä
tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita
voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ilmiöitä, joihin liittyen
voidaan kehittää tutkimuskysymyksiä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
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Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.

Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kokeelliseen työskentelyyn
havainnoimalla tutkimusten toteuttamista
työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja
pystyy kertomaan havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee turvallisesti sekä
tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti,
sekä tekee havaintoja ja mittauksia
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja
tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia
suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa
ohjatusti. Oppilas työskentelee turvallisesti
muiden kanssa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
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Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää
tutkimusten tuloksia fysiikalle ominaisella
tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä
tukeutumalla tutkimuksissa saatuun
aineistoon. Oppilas osaa arvioida sekä
tuloksia että tutkimusprosessia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen
tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn
tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käsittelee ja esittää tutkimusten
tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä tulosten
oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä
tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista
tekijöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee tutkimuksessa kerättyä
tietoa, esittää tutkimusten tuloksia
ohjeiden mukaisesti ja tekee yksinkertaisia
johtopäätöksiä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja
merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia
teknologisia sovelluksia ja selittää niiden
toimintaperiaatteita. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen
fysiikkaa soveltavan teknologisen ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä fysiikan
soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla
näiden käyttöä. Oppilas osallistuu
teknologisen ongelmanratkaisun ideointiin ja
suunnitteluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia
teknologisia sovelluksia, selittää niiden
toimintaperiaatteita ja perustella niiden
merkitystä yhteiskunnalle. Oppilas toimii
teknologisen ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa sekä itsenäisesti että
rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa teknologisten sovellusten
merkityksen omassa elämässään ja osaa
nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on
sovellettu fysiikkaa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
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S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen
ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja johtopäätöksiä simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia omatoimisesti
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen.
Oppilas tutustuu johonkin oppimista tukevaan
simulaatioon.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat
suureet käsiterakenteeksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
joitakin fysiikan käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa
yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat
suureet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
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Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.

Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä
sekä ennusteiden tekemisessä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
ilmiöiden kuvaamisessa käytetyistä malleista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää malleja ja tekee niiden
pohjalta ennusteita sekä osaa muodostaa
mittaustuloksista yksinkertaisia malleja.
Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta
todellisuuteen sekä mallin rajoituksia tai
puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja
ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden
tekemiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja ja tekee
niiden pohjalta ennusteita sekä osaa selittää,
miten malli on muodostettu mittaustuloksista.
Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta
todellisuuteen.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
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Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.

Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan
ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkökulmia fysiikalle
ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkökulmia fysiikalle ominaisella tavalla sekä
vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkökulmia
ja harjoittelee perustelemaan niitä fysiikalle
ominaisella tavalla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
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Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.

Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perustellen
fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas osaa selittää perustellen
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa kokeellisuuden fysiikan
tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja
tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa
kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
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Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.

Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.
Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa
T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 7-9

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Arvioitava osaaminen sisältyy
muiden tavoitteiden osaamisen kuvauksiin.
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
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suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa oppilaita työskentelemään turvallisesti. Oppilaat oppivat tunnistamaan
työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumaan vaaroilta.
Oppilaat toteuttavat tutkimuksen lämpöoppiin liittyvästä aiheesta.
Tutkimuksen teossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että oppilaat osaavat arvioida
tutkimuksen tuloksia ja oppivat esittämään tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin
lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattelee oppilaat tajuamaan lämpöenergian merkityksen ja läsnäolon kaikkialla.
Opettaja pohtii oppilaiden kanssa mistä lämpöenergiaa tulee ja miten sitä mitataan.
Opettaja opettaa olomuodon muutokset ja varmistaa, että oppilaat tietävät mitä olomuotoja
aineella on ja mikä vaikuttaa aineen olomuotoon. Opettaja opettaa (mielellään esimerkkien avulla),
että olomuodon muutoksessa sitoutuu tai vapautuu energiaa.
Opettaja opettaa lämmön siirtymistavat.
Opettaja miettii yhdessä oppilaiden kanssa esimerkkejä tilanteista, joissa lämmön siirtyminen
täytyy ottaa huomioon. Oppilaat tutkivat miten lämmön siirtymistä voidaan nopeuttaa tai estää ja
miksi niin on tarpeen tehdä.
Opettaja selittää oppilaille lämpölaajenemisen käsitteeseen ja sen mitä se käytännössä on.
Minkälaisissa tilanteissa lämpölaajeneminen täytyy ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä ja
miten se on huomioitu esim. rakentamisessa.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus

Opettaja opettaa mihin lämpöenergia on varastoitunut luonnossa ja miettii oppilaiden kanssa
keinoja miten lämpöenergiaa saadaan varastoiduksi hallitusti sekä mitä vaikeuksia siinä on.
Samalla varmistaen, että lämmönsiirtymisen perussääntö siirtymisen suunnasta on oppilailla
muistissa.
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Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla energian tuottamisen erilaisiin muotoihin. Opettaja
johdattelee oppilaat tutkimaan millaisia energianlähteitä on ja miten niitä voidaan käyttää
kestävästi.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tarkastelee yhdessä oppilaiden kanssa kestävän kehityksen periaatteella toimivia
lämmön tuottamisen tapoja. Keskeisenä pohtimisen aiheena se, miksi niitä olisi hyvä käyttää ja
mikä niiden käyttöönottoa hidastaa

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan fysiikan opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
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Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
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Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
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Paikallinen tarkennus

Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan fysiikan opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
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S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joidenkin ilmiöiden
liittymisen fysiikkaan sekä fysiikan osaamisen
merkityksen joissakin ammateissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas
osaa perustella fysiikan osaamisen merkitystä
eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa tarvitaan fysiikan tietoja ja
taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa
tarvitaan fysiikan osaamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elinympäristössä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä fysiikan osaamisen merkityksestä
eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
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S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.

Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
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Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön
kannalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
fysiikkaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa vertailla
erilaisia ratkaisuja energiavarojen kestävän
käytön kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista,
joissa fysiikkaa tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa. Oppilas osaa
nimetä joitakin hyviä ratkaisuja energiavarojen
kestävän käytön kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee esimerkkien avulla, miten
fysiikkaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa selittää
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä
syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia
ratkaisuja energiavarojen kestävän käytön
kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä omista
valinnoistaan, joilla on merkitystä
energiavarojen kestävän käytön kannalta.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
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S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
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S6 Sähkö

Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas muodostaa perusteltuja kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla
aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Oppilas
kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun
toiminnan lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä
tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita
voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ilmiöitä, joihin liittyen
voidaan kehittää tutkimuskysymyksiä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
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S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
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Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
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Paikallinen tarkennus

Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kokeelliseen työskentelyyn
havainnoimalla tutkimusten toteuttamista
työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja
pystyy kertomaan havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee turvallisesti sekä
tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti,
sekä tekee havaintoja ja mittauksia
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja
tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia
suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa
ohjatusti. Oppilas työskentelee turvallisesti
muiden kanssa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.

Vuosiluokat 7-9

S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
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S6 Sähkö

Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää
tutkimusten tuloksia fysiikalle ominaisella
tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä
tukeutumalla tutkimuksissa saatuun
aineistoon. Oppilas osaa arvioida sekä
tuloksia että tutkimusprosessia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen
tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn
tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käsittelee ja esittää tutkimusten
tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä tulosten
oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä
tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista
tekijöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee tutkimuksessa kerättyä
tietoa, esittää tutkimusten tuloksia
ohjeiden mukaisesti ja tekee yksinkertaisia
johtopäätöksiä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
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S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.

Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
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Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.

mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja
merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia
teknologisia sovelluksia ja selittää niiden
toimintaperiaatteita. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen
fysiikkaa soveltavan teknologisen ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä fysiikan
soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla
näiden käyttöä. Oppilas osallistuu
teknologisen ongelmanratkaisun ideointiin ja
suunnitteluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia
teknologisia sovelluksia, selittää niiden
toimintaperiaatteita ja perustella niiden
merkitystä yhteiskunnalle. Oppilas toimii
teknologisen ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa sekä itsenäisesti että
rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa teknologisten sovellusten
merkityksen omassa elämässään ja osaa
nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on
sovellettu fysiikkaa.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
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Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.

Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia tiedon ja
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen
ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja johtopäätöksiä simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia omatoimisesti
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen.
Oppilas tutustuu johonkin oppimista tukevaan
simulaatioon.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
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tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
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S5 Vuorovaikutus ja liike

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat
suureet käsiterakenteeksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
joitakin fysiikan käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa
yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat
suureet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen
fysiikan keskeisiä käsitteitä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
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suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä
sekä ennusteiden tekemisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
ilmiöiden kuvaamisessa käytetyistä malleista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää malleja ja tekee niiden
pohjalta ennusteita sekä osaa muodostaa
mittaustuloksista yksinkertaisia malleja.
Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta
todellisuuteen sekä mallin rajoituksia tai
puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja
ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden
tekemiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja ja tekee
niiden pohjalta ennusteita sekä osaa selittää,
miten malli on muodostettu mittaustuloksista.
Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta
todellisuuteen.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
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Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.

kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan
ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkökulmia fysiikalle
ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkökulmia fysiikalle ominaisella tavalla sekä
vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkökulmia
ja harjoittelee perustelemaan niitä fysiikalle
ominaisella tavalla.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
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Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.

kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perustellen
fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas osaa selittää perustellen
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa kokeellisuuden fysiikan
tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja
tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla fysiikkaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa
kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
1463

Vuosiluokat 7-9

Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.

kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten
vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja
liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä,
olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita,
malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin vuorovaikutukseen
ja liikkeeseen sekä sähköön liittyviä käsitteitä,
ilmiöitä ja suureita tutuissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja
liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä,
olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita,
malleja ja lakeja tutuissa ja soveltavissa
tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää joitakin
vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön
keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä,
ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja
tutuissa tilanteissa.
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S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen
T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Arvioitava osaaminen sisältyy
muiden tavoitteiden osaamisen kuvauksiin.

Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista,
suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Paikallinen tarkennus
Opettaja teettää oppilailla tutkimuksen liikkeeseen liittyen. Tutkimuksessa oppilaat keskittyvät
selvittämään mitkä voimat, miten ja miksi vaikuttavat tutkittavaan kappaleeseen.
Oppilaat tutustuvat magnetismiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
arkielämää helpottavia innovaatioita.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan
toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä
energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa erilaiset energian tuottamistavat. Oppilaat ottavat selvää mitä eri energianlähteitä
on olemassa ja miten niitä voidaan käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opettaja ohjaa oppilaita kiinnittämään huomiota liikenteen ja kodin energiatehokkuuteen. Oppilaat
ottavat selvää miten energiatehokkuus on kehittynyt ja mitä voidaan itse tehdä vielä enemmän
energian säästämiseksi (esim. kitka, yksinkertaiset työtä helpottavat laitteet, energiatehokkaat
sähkölaitteet)
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen
periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän
tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa fysiikan peruslainalaisuuksia. Tutustutaan Newtonin lakeihin ja energian
säilymiseen.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät kaiken energian olevan peräisin auringosta. Oppilaat
tutkivat millä kaikilla tavoilla aurinkoenergia varastoituu, miten varastoitunutta energiaa
hyödynnetään ja miten auringosta suoraan saatavan energian hyödyntäminen kehittyy
(aurinkovoiman käyttö). Oppilaat vertailevat varastoituneen ja suoraan auringosta saatavan
energian käytön etuja ja haittoja.
S5 Vuorovaikutus ja liike

Vuosiluokat 7-9

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen
kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös
kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa tasaisen ja muuttuvan liikkeen sekä vastuksen ja kitkan vaikutuksen liikkeeseen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään, että liike tarvitsee aina voiman ja voimalla on vastavoima >
vuorovaikutus.
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Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla työn ja tehon käsitteisiin ja siihen mitä energian käsite
merkitsee niiden yhteydessä. Oppilaat oppivat laskemaan työhön ja tehoon liittyviä laskuja.
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa tiheys ja noste sekä massan laskemisen tiheyden kaavan avulla
S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä
tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan
myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen
varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilaita selvittämään mahdollisia sähköntuotantoon liittyviä turvallisuusuhkia.
Oppilaat miettivät sähkön ja kiihtyvyyden aiheuttamia turvallisuusuhkia ja etsivät vastauksia
esimerkiksi kysymyksiin: Millaisiin sähköstä aiheutuviin turvallisuusriskeihin törmäämme arjessa?
Miten liikenteessä nopeus vaikuttaa turvallisuuteen (kiihtyvyys)?
Opettajan johdolla oppilaat etsivät ratkaisuja arjessa vastaan tulevien, sähköstä ja kiihtyvyydestä
aiheutuvien turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen

Historia
Oppiaineen tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta
sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä
koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä,
henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan
näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan
jäseniksi.
Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan
mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä
selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus
auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita
muutoksia eri aikoina.

Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen
tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää
kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia
ja tutkimuksellisia työtapoja.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt
yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin.
Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi
erilaisten ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien
oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa
oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien tulkintojen arvioimiseen.
Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä,
elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä
arviointikykyään niiden avulla.
Pidämme oppimisympäristönä koko maailmaa, ja hyödynnämme eri oppimisympäristöjä
joustavasti. Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailuilla historiallisesti merkittäviin
paikkoihin tai kutsumalla vierailijoita, esimerkiksi sota-ajan kokeneita, koulullemme. Myös
leirikoulumme antavat mahdollisuuden tutustua historiallisiin paikkoihin. Koulukodeissamme
työskentelevät ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijämme voivat perehdyttää oppilaitamme omien
maidensa historian erityispiirteisiin. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti
oppimistavoitteen mukaisesti.
. Ohjaamme oppilastamme näkemään menneisyyden merkityksen ja tapahtumat nykyisyyden
taustalla. ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman havainnointiin ja tulkintaan sekä
vuorovaikutukseen ottaen huomioon oppilaamme iän.
Huomioimme toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden tietoteknisiä sovelluksia valittaessa.
Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden ja edistämme
oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia ja
välineitä.
Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille parhaiten sopivat työtavat. Opettajamme
valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen onnistuu
parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen. .
Ohjaamme oppilaitamme kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen.
Voimme käyttää työtapoina kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa
ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme
suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 7-9
Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnointiin, kommunikointiin, tekstin ja
puheen tuottamiseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyttöön. Tarvittaessa
erilaisten tekstien ymmärtämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä
käytettyjä käsitteitä.

Vuosiluokat 7-9

Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) ovat
sellaisia, joiden ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä
konkreettisesta ajattelusta käsitteelliseen ajatteluun.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
historian
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena ja tuemme oppilaittemme kasvua erilaisuutta kunnioittaviksi, vastuullisiksi
yksilöiksi. Ohjaamme oppilaitamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme heitä tulkitsemaan,
vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Voimme käyttää ohjauksemme tukena erilaisia oppimisen prosesseja ja kokemuksia, esimerkiksi
oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä. Ohjauksessamme tärkeää on kannustaa
ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana.
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Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen
ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot,
ja näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Opettajamme käyttää erilaisia
opetusmenetelmiä ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa
erilaisia oppimistekniikoita. Ohjaamme oppilastamme löytämään itselleen parhaiten sopivan
työtavan, minkä tavoitteena on lisätä oppilaamme motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä.
Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen. Monipuoliset
aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme mahdollisuuden
osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat huomioon
oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme lähtökohtana
on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa. Tarjoamme
opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7-9
Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja
näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon
oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja osaamisen osoittamisen tavat. Sisältöjen muistamisen
sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun
hallintaan.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt historian
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7,
8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana
on historian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on
saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy historian päättöarviointiin ja siitä
muodostettavaan päättöarvosanaan.
Annamme oppilaallemme säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin historian oppiaineen tavoitteisiin.
Arviointimme on numeerista ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen.

Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee historiaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason historian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
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Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa,
havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän
edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaamme oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä
tiedostamaan omaa ajatteluansa ja toimintaansa.

Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana
oppiaineena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.

1470

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden
luotettavuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä sekä
erottelee vähemmän ja enemmän luotettavia
lähteitä ja tulkintoja toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä sekä
tunnistaa lähteiden luotettavuudessa ja esitetyissä tulkinnoissa eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas löytää ohjatusti historian tapahtumaan
tai ilmiöön liittyvää informaatiota hänelle
annetusta lähteestä. Oppilas tunnistaa
opettajan ohjaamana, että samasta ilmiöstä
tai lähteestä esiintyy erilaisia tulkintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää erilaisia lähteitä ja erottaa
tutkittavaan ilmiöön liittyvät lähteet muista
lähteistä. Oppilas selittää, miten samoista
lähteistä voi teh-dä erilaisia tulkintoja, ja arvioi
tulkintojen mahdollisia puutteita.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.

Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
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S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä sekä
erottelee vähemmän ja enemmän luotettavia
lähteitä ja tulkintoja toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää erilaisia lähteitä-ja erottaa
tutkittavaan ilmiöön liittyvät lähteet muista
lähteistä. Oppilas selittää, miten samoista
lähteistä voi tehdä erilaisia tulkintoja, ja arvioi
tulkintojen mahdollisia puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä
sekä tunnistaa lähteiden luotettavuudessa ja
esitetyissä tulkinnoissa eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas löytää ohjatusti historian tapahtumaan
tai ilmiöön liittyvää informaatiota hänelle
annetusta lähteestä. Oppilas tunnistaa
opettajan ohjaamana, että samasta ilmiöstä
tai lähteestä esiintyy erilaisia tulkintoja.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas jäsentää historiallisten tapahtumien,
ilmiöiden ja ajanjaksojen aikajärjestyksen
ja ajallisia yhteyksiä. Oppilas käyttää
aikaan liittyviä käsitteitä ja erittelee historian
keskeisiin ajanjaksoihin liittyviä tapahtumia,
henkilöitä ja ilmiöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää menneisyyteen liittyviä
keskeisiä sisällöllisiä käsitteitä ja kuvaa
tarkasteltavana olevalle historialliselle
ajanjaksolle ominaisia piir-teitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa historian keskeisiä
sisällöllisiä käsitteitä ja pystyy opettajan
ohjaamana suhteuttamaan ne ajallisesti
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muistaa menneisyyteen liittyviä
keskeisiä sisällöllisiä käsitteitä ja antaa
joitain esimerkkejä tarkasteltavana olevalle
historialliselle ajanjaksolle ominaisista
piirteistä.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
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Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
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S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita
tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettautuu menneen ajan ihmisen
asemaan, arvioi hänen toimintansa
motiiveja sekä tarkastelee sitä, miten hänen
sosiaalinen tai yhteiskunnallinen asemansa
tai historiallinen konteksti vaikuttavat hänen
toimintaansa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että ihmisillä on ollut
erilaisia motiiveja toiminnalleen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tulkitsee ihmisten toimin-nan
tarkoituspe-riä ja erittelee, miten ihmisten
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asema tai
historiallinen konteksti vaikuttavat hänen
toimintaansa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, miten ihmisten sosiaalinen
ja yhteiskunnallinen asema vaikuttavat heidän
tekojensa motiiveihin.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
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Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
ymmärtää, että historiallisilla tapahtumilla
ja ilmiöillä on erilaisia syitä ja seurauksia, ja
antaa niistä esimerkkejä. Oppilas erittelee,
miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen
toisin tai samoin kuin nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas erottelee historiallisia tapahtumia
tai ilmiöitä selittävät keskeiset tekijät
vähemmän tärkeistä ja analysoi historiallisten
tapahtumien syitä ja seurauksia (kuten
välittömien ja pitkäkestoisten syiden
merkitystä). Oppilas arvioi, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai
toisin kuin nykyään ja miten tapahtuman
tai ilmiön seuraukset vaikuttivat eri lailla eri
asemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
tunnistaa syitä ja seurauksia historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille. Oppilas selittää
yksilöllisesti ohjeistettuna, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen toisin kuin
nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa menneisyydestä
asioita, jotka ovat muuttuneet tai pysyneet
muuttumattomina. Oppilas nimeää
muutokselle tai muuttumattomuudelle jonkin
yksittäisen syyn.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
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Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa menneisyydestä
asioita, jotka ovat muuttuneet tai pysyneet
muuttumattomina. Oppilas nimeää
muutokselle tai muuttumattomuudelle jonkin
yksittäisen syyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
ymmärtää, että historiallisilla tapahtumilla
ja ilmiöillä on erilaisia syitä ja seurauksia, ja
antaa niistä esimerkkejä. Oppilas erittelee,
miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen
toisin tai samoin kuin nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
tunnistaa syitä ja seurauksia historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille. Oppilas selittää
yksilöllisesti ohjeistettuna, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen toisin kuin
nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas erottelee historiallisia tapahtumia
tai ilmiöitä selittävät keskeiset tekijät
vähemmän tärkeistä ja analysoi historiallisten
tapahtumien syitä ja seurauksia (kuten
välittömien ja pitkäkestoisten syiden
merkitystä). Oppilas arvioi, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai
toisin kuin nykyään ja miten tapahtuman
tai ilmiön seuraukset vaikuttivat eri lailla eri
asemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
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Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tulkitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa ohjatusti, miten ihmisen
toimin-nan motiivi näkyy jossain historian
tapahtumassa tai ilmiössä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää ihmisen toimin-nan
motiiveja sekä sitä, miten ihmisten taustat ja
historiallinen konteksti vaikuttavat niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, miten ihmisten taustat
vaikuttavat heidän toimintansa motiiveihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas esittää päätelmän, miten ihmisten
taustat vaikuttavat heidän toi-mintansa
motiiveihin.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
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Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri
tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kuvailee, miten historiatie-toa
käytetään johonkin tarkoitukseen ja erittelee
tulkintoihin sisältyvää puolueellisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää, miten historiatie-toa
käytetään johonkin tarkoitukseen ja miten
lähteiden tulkitsijan tausta voi vaikuttaa
tulkinnan luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas antaa ohjatusti jonkin esimerkin
siitä, miten historiatietoa käytetään johonkin
tarkoitukseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, miten historiatietoa
käytetään johonkin tarkoitukseen ja antaa
esimerkkejä tulkintoihin sisältyvästä
puolueellisuudesta.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

Vuosiluokat 7-9

Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
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S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja
muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas vastaa ohjatusti menneisyyttä
koskeviin kysymyksiin hänelle annetun
tietolähteen pohjalta. Oppilas muodostaa
opettajan ohjaamana jostain lähteestä
tulkinnan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tulkitsee erilaisia historiallisen tiedon
lähteitä. Oppilas esittää historian tapahtumista
tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja
osoittaen tunnistavansa tulkintoihinsa liittyvän
virhetulkinnan mahdollisuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas esittää jonkin tulkinnan hyödyntäen
käytössään olevia lähteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas vastaa menneisyyttä koskeviin
kysymyksiin tulkitsemalla erilaisista lähteistä
samaansa informaatiota. Oppilas esittää
historian tapahtumista tai ilmiöistä omia
perusteltuja tulkintoja.
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Osaamisen kuvaus

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa ohjatusti, miten historiaa
käytetään nykyisyyden selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, miten historiaa käytetään
nykyisyyden selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kuvailee, miten historiatiedolla
voidaan perustella jokin tulevaisuuden valinta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas esittää arvion siitä, miten tulkinnat
menneisyydestä vaikuttavat ihmisten
tulevaisuuden odotuksiin ja valintoihin.

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen
Suomen alkutaipaleeseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja
itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika

Paikallinen tarkennus
Käydään läpi ensimmäisen maailmansodan syttymisen syyt ja sen vaikutukset Suomen
itsenäistymiseen
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Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana
oppiaineena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden
luotettavuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä sekä
erottelee vähemmän ja enemmän luotettavia
lähteitä ja tulkintoja toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä sekä
tunnistaa lähteiden luotettavuudessa ja esitetyissä tulkinnoissa eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas löytää ohjatusti historian tapahtumaan
tai ilmiöön liittyvää informaatiota hänelle
annetusta lähteestä. Oppilas tunnistaa
opettajan ohjaamana, että samasta ilmiöstä
tai lähteestä esiintyy erilaisia tulkintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää erilaisia lähteitä ja erottaa
tutkittavaan ilmiöön liittyvät lähteet muista
lähteistä. Oppilas selittää, miten samoista
lähteistä voi teh-dä erilaisia tulkintoja, ja arvioi
tulkintojen mahdollisia puutteita.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
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Vuosiluokat 7-9

Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä sekä
erottelee vähemmän ja enemmän luotettavia
lähteitä ja tulkintoja toisistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää erilaisia lähteitä-ja erottaa
tutkittavaan ilmiöön liittyvät lähteet muista
lähteistä. Oppilas selittää, miten samoista
lähteistä voi tehdä erilaisia tulkintoja, ja arvioi
tulkintojen mahdollisia puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hankkii historian tapahtumaan tai
ilmiöön liittyvää tietoa erilaisista lähteistä
sekä tunnistaa lähteiden luotettavuudessa ja
esitetyissä tulkinnoissa eroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas löytää ohjatusti historian tapahtumaan
tai ilmiöön liittyvää informaatiota hänelle
annetusta lähteestä. Oppilas tunnistaa
opettajan ohjaamana, että samasta ilmiöstä
tai lähteestä esiintyy erilaisia tulkintoja.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Vuosiluokat 7-9

Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
1488

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas jäsentää historiallisten tapahtumien,
ilmiöiden ja ajanjaksojen aikajärjestyksen
ja ajallisia yhteyksiä. Oppilas käyttää
aikaan liittyviä käsitteitä ja erittelee historian
keskeisiin ajanjaksoihin liittyviä tapahtumia,
henkilöitä ja ilmiöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää menneisyyteen liittyviä
keskeisiä sisällöllisiä käsitteitä ja kuvaa
tarkasteltavana olevalle historialliselle
ajanjaksolle ominaisia piir-teitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa historian keskeisiä
sisällöllisiä käsitteitä ja pystyy opettajan
ohjaamana suhteuttamaan ne ajallisesti
toisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muistaa menneisyyteen liittyviä
keskeisiä sisällöllisiä käsitteitä ja antaa
joitain esimerkkejä tarkasteltavana olevalle
historialliselle ajanjaksolle ominaisista
piirteistä.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
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Vuosiluokat 7-9

Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.

Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita
tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettautuu menneen ajan ihmisen
asemaan, arvioi hänen toimintansa
motiiveja sekä tarkastelee sitä, miten hänen
sosiaalinen tai yhteiskunnallinen asemansa
tai historiallinen konteksti vaikuttavat hänen
toimintaansa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että ihmisillä on ollut
erilaisia motiiveja toiminnalleen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tulkitsee ihmisten toimin-nan
tarkoituspe-riä ja erittelee, miten ihmisten
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen asema tai
historiallinen konteksti vaikuttavat hänen
toimintaansa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, miten ihmisten sosiaalinen
ja yhteiskunnallinen asema vaikuttavat heidän
tekojensa motiiveihin.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
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S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
ymmärtää, että historiallisilla tapahtumilla
ja ilmiöillä on erilaisia syitä ja seurauksia, ja
antaa niistä esimerkkejä. Oppilas erittelee,
miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen
toisin tai samoin kuin nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas erottelee historiallisia tapahtumia
tai ilmiöitä selittävät keskeiset tekijät
vähemmän tärkeistä ja analysoi historiallisten
tapahtumien syitä ja seurauksia (kuten
välittömien ja pitkäkestoisten syiden
merkitystä). Oppilas arvioi, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai
toisin kuin nykyään ja miten tapahtuman
tai ilmiön seuraukset vaikuttivat eri lailla eri
asemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
tunnistaa syitä ja seurauksia historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille. Oppilas selittää
yksilöllisesti ohjeistettuna, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen toisin kuin
nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa menneisyydestä
asioita, jotka ovat muuttuneet tai pysyneet
muuttumattomina. Oppilas nimeää
muutokselle tai muuttumattomuudelle jonkin
yksittäisen syyn.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.

Vuosiluokat 7-9

Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa menneisyydestä
asioita, jotka ovat muuttuneet tai pysyneet
muuttumattomina. Oppilas nimeää
muutokselle tai muuttumattomuudelle jonkin
yksittäisen syyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ymmärtää, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
ymmärtää, että historiallisilla tapahtumilla
ja ilmiöillä on erilaisia syitä ja seurauksia, ja
antaa niistä esimerkkejä. Oppilas erittelee,
miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen
toisin tai samoin kuin nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, että historiassa
selittäminen perustuu toimijoiden
tarkoitusperien analysointiin. Oppilas
tunnistaa syitä ja seurauksia historiallisille
tapahtumille ja ilmiöille. Oppilas selittää
yksilöllisesti ohjeistettuna, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen toisin kuin
nykyään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas erottelee historiallisia tapahtumia
tai ilmiöitä selittävät keskeiset tekijät
vähemmän tärkeistä ja analysoi historiallisten
tapahtumien syitä ja seurauksia (kuten
välittömien ja pitkäkestoisten syiden
merkitystä). Oppilas arvioi, miksi joillain
elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai
toisin kuin nykyään ja miten tapahtuman
tai ilmiön seuraukset vaikuttivat eri lailla eri
asemassa oleviin ihmisiin ja ihmisryhmiin.

1493

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tulkitseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Vuosiluokat 7-9

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa ohjatusti, miten ihmisen
toimin-nan motiivi näkyy jossain historian
tapahtumassa tai ilmiössä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää ihmisen toimin-nan
motiiveja sekä sitä, miten ihmisten taustat ja
historiallinen konteksti vaikuttavat niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, miten ihmisten taustat
vaikuttavat heidän toimintansa motiiveihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas esittää päätelmän, miten ihmisten
taustat vaikuttavat heidän toi-mintansa
motiiveihin.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri
tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kuvailee, miten historiatie-toa
käytetään johonkin tarkoitukseen ja erittelee
tulkintoihin sisältyvää puolueellisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää, miten historiatie-toa
käytetään johonkin tarkoitukseen ja miten
lähteiden tulkitsijan tausta voi vaikuttaa
tulkinnan luotettavuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas antaa ohjatusti jonkin esimerkin
siitä, miten historiatietoa käytetään johonkin
tarkoitukseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, miten historiatietoa
käytetään johonkin tarkoitukseen ja antaa
esimerkkejä tulkintoihin sisältyvästä
puolueellisuudesta.
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S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja
muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas vastaa ohjatusti menneisyyttä
koskeviin kysymyksiin hänelle annetun
tietolähteen pohjalta. Oppilas muodostaa
opettajan ohjaamana jostain lähteestä
tulkinnan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tulkitsee erilaisia historiallisen tiedon
lähteitä. Oppilas esittää historian tapahtumista
tai ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja
osoittaen tunnistavansa tulkintoihinsa liittyvän
virhetulkinnan mahdollisuuden.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas esittää jonkin tulkinnan hyödyntäen
käytössään olevia lähteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas vastaa menneisyyttä koskeviin
kysymyksiin tulkitsemalla erilaisista lähteistä
samaansa informaatiota. Oppilas esittää
historian tapahtumista tai ilmiöistä omia
perusteltuja tulkintoja.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
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S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa ohjatusti, miten historiaa
käytetään nykyisyyden selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee, miten historiaa käytetään
nykyisyyden selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kuvailee, miten historiatiedolla
voidaan perustella jokin tulevaisuuden valinta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas esittää arvion siitä, miten tulkinnat
menneisyydestä vaikuttavat ihmisten
tulevaisuuden odotuksiin ja valintoihin.

S4 Suurten sotien aika
Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
Opettajan johdolla käsitellään ihmisoikeusrikoksia kuten holokaustia ja muihin kansanvainoja sekä
opettaja opastaa, miten ihmisoikeuksia voi edistää.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien
saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien
yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas ohjataan tarkastelemaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria.
Opettaja tutustuttaa oppilaan kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella elinkeinorakenteen
muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten
poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.
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S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

Paikallinen tarkennus
Oppilasta johdatellaan tarkastelemaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan
sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Kemia
Oppiaineen tehtävä
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä
maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa.
Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri
tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa:
kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä
ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla,
mutta oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin
malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden
kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen
kemian merkkikielellä. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan,
tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen
arviointiin eri tilanteissa.
Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja
tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen
taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen
kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita
kemian opiskeluun.
Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla
oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä
koskevia rajoituksia.

Vuosiluokat 7-9

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden
kanssa.
Hyödynnämme opetuksessamme koulukotiemme sijaintia luonnon ääressä. Rikastamme
opetustamme esimerkiksi vierailuilla lähialueemme yrityksiin tai kutsumalla koulullemme
alan asiantuntijoita. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen
mukaisesti.
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Koulumme opetuksessa ovat toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus tärkeässä
roolissa, samoin kuin oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet.
Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman havainnointiin
ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen. Oppilaamme oma osallisuus korostuu tutkimustehtävien
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huomioimme opetuksessamme käsiteltävien asioiden
ajankohtaisuuden ja edistämme oppilaamme kykyä ymmärtää maailman tapahtumia hyödyntäen
erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla
oppiminen onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja
kohtaamiseen. Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja
jokaisen oppilaamme vahvuuksien kautta. Kemian opiskelussa käytämme työtapoina myös
ryhmätöitä ja yhteistoiminnallista oppimista. Toiminnallisia työtapoja valittaessamme korostamme
työturvallisuutta.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9
Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä
tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa
työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä
voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti
ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa
oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus
toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan
vahvistumista.
Kannustamme
oppilastamme
näkemään
kemian
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaamme kasvua ympäristöään kunnioittaviksi, vastuullisiksi
yksilöiksi. Ohjaamme oppilastamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme häntä
tulkitsemaan, vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen
käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden
kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi,
joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen
työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin
ja suljetuista tutkimustehtävistä aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen
kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi
1501

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7-9

perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen
rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä
ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja
vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä
keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kemian
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9
yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kemian
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen
osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kemian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa
edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen
jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun
tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kemian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan
päättöarvosanaan.
Oppilaan työskentelyn ohjaamisella kemiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden
antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien
esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu
kumulatiivisesti, eli edellisen arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen,
vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.
Annamme oppilaallemme säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja palaute on
luonteeltaan kannustavaa. Vuosiluokkien 7-9 kemian arviointi on numeraalista. Arviointimme on
monipuolista ja jatkuvaa ja otamme siinä oppilaamme eri tavoin osoitetun osaamisen huomioon.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua sekä keskustelee
hänen kanssaan tämän edistymisestä. Opettajamme tekemän arvioinnin tavoitteena on tukea
oppilaamme oppimisprosessia ja ohjata häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee kemiaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
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Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason kemian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan kemian opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.

Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
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Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.

S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan kemian opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
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Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
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sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elinympäristössä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä kemian osaamisen merkityksestä
eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas
osaa perustella kemian osaamisen merkitystä
eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa tarvitaan kemian tietoja ja
taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa
tarvitaan kemian osaamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joidenkin ilmiöiden
liittymisen kemiaan sekä kemian osaamisen
merkityksen joissakin ammateissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
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Paikallinen tarkennus

Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
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S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista,
joissa kemiaa tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa. Oppilas
osaa nimetä joitakin hyviä ratkaisuja
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä omista
valinnoistaan, joilla on merkitystä
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa vertailla
erilaisia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee esimerkkien avulla, miten
kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa selittää
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä
syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia
ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.

Vuosiluokat 7-9

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus

Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
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Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita
voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä
tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas muodostaa perusteltuja kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla
aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Oppilas
kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun
toiminnan lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ilmiöitä, joita voidaan ottaa
tutkimusten lähtökohdiksi.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
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Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.

Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia
suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa
ohjatusti. Oppilas työskentelee turvallisesti
muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee turvallisesti sekä
tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kokeelliseen työskentelyyn
havainnoimalla tutkimusten toteuttamista
työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja
pystyy kertomaan havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti,
sekä tekee havaintoja ja mittauksia
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja
tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
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Paikallinen tarkennus

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
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Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käsittelee ja esittää tutkimusten
tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä tulosten
oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä
tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista
tekijöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen
tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn
tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää
tutkimusten tuloksia kemialle ominaisella
tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä
tukeutumalla tutkimuksissa saatuun
aineistoon. Oppilas osaa arvioida sekä
tuloksia että tutkimusprosessia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee tutkimuksessa kerättyä
tietoa ja esittää tutkimusten tuloksia ohjeiden
mukaisesti sekä tekee yksinkertaisia
johtopäätöksiä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan
kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa teknologisten sovellusten
merkityksen omassa elämässään ja osaa
nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on
sovellettu kemiaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia
teknologisia sovelluksia, selittää niiden
toimintaperiaatteita sekä perustella
niiden merkitystä yhteiskunnalle. Oppilas
toimii kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä
ja soveltamisessa sekä itsenäisesti että
rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia
teknologisia sovelluksia ja selittää niiden
toimintaperiaatteita. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen
kemiaa soveltavan ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kemian
soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla
niiden käyttöä. Oppilas osallistuu kemiaa
soveltavan ongelmanratkaisun ideointiin ja
suunnitteluun.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
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Osaamisen kuvaus

tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia omatoimisesti
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen.
Oppilas tutustuu johonkin oppimista tukevaan
simulaatioon.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia tiedon ja
tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus

Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
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Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät
ominaisuudet ja käsitteet käsiterakenteeksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
joitakin kemian käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa
yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät
ominaisuudet ja käsitteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
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Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.

Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen
rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että malleja käytetään
aineen rakenteen kuvaamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä, joissa
aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
kuvataan malleilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata ja selittää aineen
rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä käyttämällä
erilaisia malleja. Oppilas osaa arvioida mallin
suhdetta todellisuuteen sekä mallin rajoituksia
tai puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä erilaisilla malleilla. Oppilas
osaa arvioida mallin suhdetta todellisuuteen.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
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suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan
ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti. Oppilas tunnistaa kemialle
ominaisella tavalla perusteltuja näkemyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkökulmia
ja harjoittelee perustelemaan niitä kemialle
ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkökulmia kemialle ominaisella tavalla sekä
vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkökulmia kemialle
ominaisella tavalla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.
Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
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Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perustellen
kemiaan liittyvien esimerkkien avulla
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas osaa selittää perustellen
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa
kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa kokeellisuuden kemian
tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja
tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.

Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.
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Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutosten keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa ja
soveltavissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää joitakin aineen
ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden
muutosten keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja
malleja tutuissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutosten keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa
tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin aineen
ominaisuuksiin, rakenteeseen ja aineiden
muutoksiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä tutuissa
tilanteissa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on
T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Arvioitava osaaminen sisältyy
muiden tavoitteiden osaamisen kuvauksiin.
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa turvallisen työskentelyn periaatteet. Oppilaat tutustuvat varoitusmerkkeihin ja
oppivat ottamaan pakkausmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista selvää.
Opettaja aloittaa tutkimuksen teon ja dokumentoinnin periaatteiden opettamisen siten, että
oppilaat tekevät pieniä kokeita (esim. tutkitaan, onko aine puhdas aine vai seos), joista saadut
havainnot oppilaat pystyvät dokumentoimaan.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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Tutkimuksessa korostuu ongelman ja ilmiön pohtiminen hypoteesiin teon ja tapahtuman
kuvaamiseen kautta. Oppilaat oppivat hypoteesin teon ja tapahtuman konkreettisen kuvaamisen.

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjeistaa oppilaita kodin ja koulun kemikaalien turvalliseen säilytykseen. Oppilaat
kartoittavat kemikaaleja, joita lähiympäristöstä löytyy ja tutkivat miten niitä säilytetään ja miten
niitä pitäisi säilyttää.
Opettaja varmistaa, että oppilaat tietävät perusasiat paloturvallisuudesta ja osaavat toimia oikein
vaaratilanteessa.
Oppilaat kertaavat aineen olomuodot ja olomuotojen muutokset. Opettaja opettaa aiheet:
sulamispiste ja kiehumispiste, sekä energian vapautuminen ja sitoutuminen olomuotojen
muutoksen yhteydessä.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo kemikaalien mahdollisista ympäristölle aiheuttavista vahingoista. Oppilaiden
tehtävänä on selvittää miten erilaisia kotona käytettäviä kemikaaleja voidaan turvallisesti hävittää
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja pohti yhdessä oppilaiden kanssa missä kaikessa törmäämme kemiaan elämässämme.
Oppilaat ymmärtävät kemian merkityksen ja sen kuinka paljon kemian osaamista tarvitaan
arkipäiväisten asioiden sujumiseksi.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja tutkii yhdessä oppilaiden kanssa aineiden ominaisuuksia ja sitä, mistä aineiden erilaiset
koostumukset johtuvat.
Opettaja lisää oppilaiden tietoisuutta aineiden erilaisista ominaisuuksista, joita ei välttämättä pysty
havaitsemailman kokeita.
Oppilaat tutustuvat erilaisin kokeisiin, joiden avulla pystytään luokittelemaan aineita jonkun
ominaisuuden mukaan (esim. vesi- tai rasvaliukoisuus, happamuus).
Opettaja opettaa mitä tarkoittaa alkuaine, puhdas aine ja seos. Oppilaat oppivat, että seoksilla voi
olla hyvin erilainen rakenne ja erilaiset ominaisuudet kuin puhtailla aineilla, joista seos koostuu.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertoo oppilaille, mikä on kemiallinen reaktio. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan
kanssa, missä kemiallisia reaktioita tapahtuu ja tulevat siihen lopputulokseen, että kaikkialla.
Oppilaat oppivat erottamaan hitaan ja nopean kemiallisen reaktion. Kokeiden avulla oppilaat
voivat tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kemiallisen reaktion nopeuteen.
Opettaja opettaa kemiallisista reaktioista tarkemmin palamisen.
Oppilaat oppivat ymmärtämään mitä kaikkea palaminen on

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan kemian opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
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Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
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Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan kemian opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elinympäristössä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä kemian osaamisen merkityksestä
eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas
osaa perustella kemian osaamisen merkitystä
eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa tarvitaan kemian tietoja ja
taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa
tarvitaan kemian osaamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joidenkin ilmiöiden
liittymisen kemiaan sekä kemian osaamisen
merkityksen joissakin ammateissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
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Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
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S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista,
joissa kemiaa tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa. Oppilas
osaa nimetä joitakin hyviä ratkaisuja
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä omista
valinnoistaan, joilla on merkitystä
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa vertailla
erilaisia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee esimerkkien avulla, miten
kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa selittää
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä
syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia
ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta.
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Osaamisen kuvaus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
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Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita
voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä
tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas muodostaa perusteltuja kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla
aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Oppilas
kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun
toiminnan lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ilmiöitä, joita voidaan ottaa
tutkimusten lähtökohdiksi.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
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S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.

Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia
suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa
ohjatusti. Oppilas työskentelee turvallisesti
muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee turvallisesti sekä
tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kokeelliseen työskentelyyn
havainnoimalla tutkimusten toteuttamista
työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja
pystyy kertomaan havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti,
sekä tekee havaintoja ja mittauksia
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja
tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
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Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
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toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin

Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
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S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käsittelee ja esittää tutkimusten
tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä tulosten
oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä
tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista
tekijöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen
tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn
tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää
tutkimusten tuloksia kemialle ominaisella
tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä
tukeutumalla tutkimuksissa saatuun
aineistoon. Oppilas osaa arvioida sekä
tuloksia että tutkimusprosessia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee tutkimuksessa kerättyä
tietoa ja esittää tutkimusten tuloksia ohjeiden
mukaisesti sekä tekee yksinkertaisia
johtopäätöksiä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
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tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan
kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa teknologisten sovellusten
merkityksen omassa elämässään ja osaa
nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on
sovellettu kemiaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia
teknologisia sovelluksia, selittää niiden
toimintaperiaatteita sekä perustella
niiden merkitystä yhteiskunnalle. Oppilas
toimii kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä
ja soveltamisessa sekä itsenäisesti että
rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia
teknologisia sovelluksia ja selittää niiden
toimintaperiaatteita. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen
kemiaa soveltavan ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kemian
soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla
niiden käyttöä. Oppilas osallistuu kemiaa
soveltavan ongelmanratkaisun ideointiin ja
suunnitteluun.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
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Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia omatoimisesti
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen.
Oppilas tutustuu johonkin oppimista tukevaan
simulaatioon.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia tiedon ja
tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta.

Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
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S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät
ominaisuudet ja käsitteet käsiterakenteeksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
joitakin kemian käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa
yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät
ominaisuudet ja käsitteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
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Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen
rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että malleja käytetään
aineen rakenteen kuvaamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä, joissa
aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
kuvataan malleilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata ja selittää aineen
rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä käyttämällä
erilaisia malleja. Oppilas osaa arvioida mallin
suhdetta todellisuuteen sekä mallin rajoituksia
tai puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä erilaisilla malleilla. Oppilas
osaa arvioida mallin suhdetta todellisuuteen.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
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S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

1558

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.

Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan
ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti. Oppilas tunnistaa kemialle
ominaisella tavalla perusteltuja näkemyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkökulmia
ja harjoittelee perustelemaan niitä kemialle
ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkökulmia kemialle ominaisella tavalla sekä
vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkökulmia kemialle
ominaisella tavalla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
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Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
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Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perustellen
kemiaan liittyvien esimerkkien avulla
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas osaa selittää perustellen
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa
kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa kokeellisuuden kemian
tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja
tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
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Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutosten keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa ja
soveltavissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää joitakin aineen
ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden
muutosten keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja
malleja tutuissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutosten keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa
tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin aineen
ominaisuuksiin, rakenteeseen ja aineiden
muutoksiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä tutuissa
tilanteissa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).
Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.

1563

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta
T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Arvioitava osaaminen sisältyy
muiden tavoitteiden osaamisen kuvauksiin.
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tekevät tutkimuksen hapoista ja emäksistä tai suoloista. Oppilaat liittävät
tutkimukseen kemiallisen kokeen. Tutkimuksen tekemisessä oppilaat keskittyvät koejärjestelyjen
tarkoituksenmukaisuuden opetteluun.
Koetulosta analysoitaessa oppilaat oppivat tunnistamaan syitä tapahtuneelle
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa happojen ja emästen turvallisen käyttämisen ja neutraloinnin.
Oppilaat kartoittavat mitä vaarallisen happamia tai emäksisiä aineita he käyttävät. Opettaja
varmistaa, että oppilaat osaavat käyttää ja säilyttää niitä turvallisesti
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S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. Oppilaat voivat miettiä onko
sellaisia ammatteja, joissa kemian ymmärtämistä ei tarvita.
Oppilaiden havaittua, että kemiaa täytyy hallita lähes kaikessa tekemisessä, opettaja ohjaa
oppilaiden ajattelua laaja-alaiseen vastuuseen ympäristöstä ja kemiallisten aineiden asiallisesta
käsittelystä.
Opettaja nostaa esille arkielämästä tutuista tuotteista pesuaineet, lääkkeet ja kosmetiikka sekä
keramiikan ja lasin ja käsittelee niihin liittyvät aiheet tarkemmin.
Oppilaat miettivät yhdessä ammatteja, joissa kemiaa hyödynnetään ihmiskunnan hyvinvoinnin
edistämiseksi. Tämä osio voidaan integroida oppilaanohjaukseen, kun oppilaat miettivät tulevaa
ammatinvalintaa.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja yrittää havainnollistaa atomin kokoa ja luonnon mittasuhteita laajemminkin. Opettaja
opettaa aineen ja energian säilymisen. Oppilaat ymmärtävät, että esim. yhdisteissä aineet eivät
häviä, vaan ne sekoittuvat ja niiden ominaisuudet saattavat muuttua huomattavastikin
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus

Opettaja mallintaa eri havaintovälineillä yhdisteiden rakentumista. Oppilaat voivat harjoitella
mallintamista kemiallisen kaavan pohjalta.
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Opettaja opettaa atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän. Oppilaat oppivat tulkitsemaan
jaksollista järjestelmää. Ryhmät ja jaksot sekä jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden
yhteydessä näkyvien numeroiden merkitys tulevat oppilaille tutuksi. Lisäksi oppilaat oppivat
ymmärtämään, että atomien samankaltaisuus aiheuttaa alkuaineille myös samankaltaisia
ominaisuuksia (ryhmät, jaksot).

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opettaa reaktioyhtälöiden kuvaamisen. Oppilaat harjoittelevat reaktioyhtälöiden
tulkitsemista.
Oppilaat tutustuvat pitoisuuden ja happamuuden käsitteisiin, lähestymällä niitä arkisten
esimerkkien kautta

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan kemian opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
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Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.

Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
1567

Vuosiluokat 7-9

Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.

sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan kemian opiskelusta osana
oman oppimisensa arviointia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
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S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
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Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).

Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elinympäristössä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä kemian osaamisen merkityksestä
eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millaisista
kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä
omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilas
osaa perustella kemian osaamisen merkitystä
eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä arkisista
tilanteista, joissa tarvitaan kemian tietoja ja
taitoja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa
tarvitaan kemian osaamista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joidenkin ilmiöiden
liittymisen kemiaan sekä kemian osaamisen
merkityksen joissakin ammateissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
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toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
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Paikallinen tarkennus

Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista,
joissa kemiaa tarvitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa. Oppilas
osaa nimetä joitakin hyviä ratkaisuja
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä omista
valinnoistaan, joilla on merkitystä
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen
elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten
kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa vertailla
erilaisia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee esimerkkien avulla, miten
kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa. Oppilas osaa selittää
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä
syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia
ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ja
tuotteen elinkaaren kannalta.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
1573

Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin
liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita
voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä
tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi
esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas muodostaa perusteltuja kysymyksiä
tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla
aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Oppilas
kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun
toiminnan lähtökohdiksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ilmiöitä, joita voidaan ottaa
tutkimusten lähtökohdiksi.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
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S3 Kemia yhteiskunnassa

Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
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Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
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Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia
suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa
ohjatusti. Oppilas työskentelee turvallisesti
muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee turvallisesti sekä
tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai
suunnitelman mukaan. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kokeelliseen työskentelyyn
havainnoimalla tutkimusten toteuttamista
työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja
pystyy kertomaan havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee turvallisesti ja
johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti,
sekä tekee havaintoja ja mittauksia
tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa
toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja
tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
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Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käsittelee ja esittää tutkimusten
tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä.
Oppilas osaa antaa esimerkkejä tulosten
oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä
tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista
tekijöistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen
tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn
tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää
tutkimusten tuloksia kemialle ominaisella
tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä
tukeutumalla tutkimuksissa saatuun
aineistoon. Oppilas osaa arvioida sekä
tuloksia että tutkimusprosessia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käsittelee tutkimuksessa kerättyä
tietoa ja esittää tutkimusten tuloksia ohjeiden
mukaisesti sekä tekee yksinkertaisia
johtopäätöksiä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
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Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
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käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan
kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen
yhteistyössä muiden kanssa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa teknologisten sovellusten
merkityksen omassa elämässään ja osaa
nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on
sovellettu kemiaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia
teknologisia sovelluksia, selittää niiden
toimintaperiaatteita sekä perustella
niiden merkitystä yhteiskunnalle. Oppilas
toimii kemiaa soveltavan ratkaisun
ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä
ja soveltamisessa sekä itsenäisesti että
rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia
teknologisia sovelluksia ja selittää niiden
toimintaperiaatteita. Oppilas työskentelee
yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen
kemiaa soveltavan ratkaisun ideoinnissa,
suunnittelussa, kehittämisessä ja
soveltamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kemian
soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla
niiden käyttöä. Oppilas osallistuu kemiaa
soveltavan ongelmanratkaisun ideointiin ja
suunnitteluun.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
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Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.

Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
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Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.

sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia omatoimisesti
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta. Oppilas osaa tehdä yleistyksiä
simulaation avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen.
Oppilas tutustuu johonkin oppimista tukevaan
simulaatioon.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden
mukaisesti. Oppilas osaa tehdä havaintoja
simulaatiosta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologisia
välineitä tai sovelluksia tiedon ja
tutkimustulosten hankkimiseen,
käsittelemiseen ja esittämiseen. Oppilas
osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä
simulaatiosta.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
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Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.

käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.
Oppilas osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät
ominaisuudet ja käsitteet käsiterakenteeksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
joitakin kemian käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa
yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät
ominaisuudet ja käsitteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen
kemian keskeisiä käsitteitä.
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S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
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Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen
rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa, että malleja käytetään
aineen rakenteen kuvaamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä, joissa
aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä
kuvataan malleilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata ja selittää aineen
rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä käyttämällä
erilaisia malleja. Oppilas osaa arvioida mallin
suhdetta todellisuuteen sekä mallin rajoituksia
tai puutteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä erilaisilla malleilla. Oppilas
osaa arvioida mallin suhdetta todellisuuteen.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
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S3 Kemia yhteiskunnassa

Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
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Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
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Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan
ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ohjatusti. Oppilas tunnistaa kemialle
ominaisella tavalla perusteltuja näkemyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkökulmia
ja harjoittelee perustelemaan niitä kemialle
ominaisella tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta.
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia
näkökulmia kemialle ominaisella tavalla sekä
vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä
ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä
tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja
perustella erilaisia näkökulmia kemialle
ominaisella tavalla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
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Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää perustellen
kemiaan liittyvien esimerkkien avulla
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä. Oppilas osaa selittää perustellen
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla kemiaan liittyvien
esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon
luonnetta ja kehittymistä. Oppilas osaa
kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa kokeellisuuden kemian
tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja
tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa
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Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta
ja aineiden muutoksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutosten keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa ja
soveltavissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää joitakin aineen
ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden
muutosten keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja
malleja tutuissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien,
rakenteiden ja aineiden muutosten keskeisiä
käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa
tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin aineen
ominaisuuksiin, rakenteeseen ja aineiden
muutoksiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä tutuissa
tilanteissa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
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Paikallinen tarkennus
Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
1594

hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).
T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Arvioitava osaaminen sisältyy
muiden tavoitteiden osaamisen kuvauksiin.
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä
suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti
tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn
toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.
Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja järjestää oppilaille mahdollisuuden tehdä kemiallisia kokeita hiiliyhdisteillä. Oppilaat
keskittyvät pohtimaan mitä seurauksia kokeen tapahtumilla on. Koko luokka pohtii seurauksien
vaikutusten arviointia suuremmassa mittakaavassa

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
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S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Paikallinen tarkennus
Oppilaat miettivät yhdessä opettajan kanssa millaista on turvallinen ja terveellinen syöminen.
Oppilaat oppivat, että ruoka mitä syömme, on hiiliyhdisteitä, ja erilaiset hiiliyhdisteet vaikuttavat
elimistöömme eri tavoin.
Opetuksessa otetaan myös ruoan tuottamisen ympäristövaikutukset tarkasteluun.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin
ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kuvaa malmin tien valmiiksi käyttöesineeksi. Oppilaat ymmärtävät metallin, muovin,
tekstiilien ja paperin valmistuksen vaikutukset luonnonvarojen riittävyyteen.
Oppilaat huomaavat, miksi kierrätystä harrastetaan ja miksi se on välttämätöntä luonnonvarojen
riittävyyden kannalta
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian
säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen
kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat opettajan johdolla kemiaan liittyviin uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Niiden
avulla voidaan pohtia, miten kemiaa on mahdollista käyttää hyödyksi ihmisen ja luonnonolojen
parhaaksi.
Opettaja pyrkii järjestämään tutustumiskäynnin laitokseen, jossa valmistetaan paperia tai terästä.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja
rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen
atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita
käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja
ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.
Paikallinen tarkennus
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Oppilaat oppivat, miksi eri tarkoituksiin käytetään eri metalleja ja miten metallien ominaisuudet
muuttuvat, kun niistä valmistetaan metalliseoksia.
Opettaja varmistaa, että oppilaat muistavat orgaanisen ja epäorgaanisen aineen eron ja hiilen
kiertokulun luonnossa. Oppilaat ymmärtävät hiiliyhdisteiden merkityksen ja niiden valtavan
määrän kaikkialla.
Opettaja tutustuttaa oppilaat hiilivetyihin ja orgaanisiin yhdisteryhmiin. Oppilaille tulee tutuksi,
miten monella muotoa hiili on energianlähde. Kaikki elollinen käyttää energiana sokeria, joka on
hiiliyhdiste ja kaikki energia mikä saadaan ihmisten käyttöön polttamalla on peräisin hiilestä (öljy,
kaasu, kivihiili, turve).
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S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan
reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja
sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien
yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Paikallinen tarkennus
Opettaja perehdyttää oppilaat tarkemmin hiilen kiertokulkuun. Oppilaat oppivat erottamaan
nopean (elollisessa luonnossa tapahtuvan) ja hitaan (elottomassa luonnossa tapahtuvan) hiilen
kiertokulun. Opettaja varmistaa, että oppilaat tajuavat, mikä merkitys hiilen kiertokululla on
elämälle.
Opettaja syventää oppilaiden käsitystä kemiallisesta reaktiosta. Otetaan käsiteltäväksi aineiden
muuttuminen ja niiden ominaisuuksien muuttuminen kemiallisen reaktion aikana.
Opettaja opettaa tarkemmin metallien ominaisuuksien muuttumiseen (esim. metallin karkaisu).

Kotitalous
Oppiaineen tehtävä
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa
edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi.
Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa
toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua
kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa
kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja
yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.
Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa
luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat
käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa.
Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-,
organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on
vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen
tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja
tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja
yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.
Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa
monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien
käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä
syventäen oppimista. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla.
Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän
huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään
paikallisessa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen.
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Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot
ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat
vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen.
Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla.

7. luokka
Oppisisällöt: Kaikissa oppisisällöissä harjoitellaan seuraavia asioita: oman työn arviointi ja
suunnittelu, ajankäytön suunnitteleminen ja arviointi, peruskädentaidot, työskentelymenetelmät
ja työvälineet, siisteys ja järjestyksen ylläpito, hyvät tavat, toisen ihmisen ja erilaisten kulttuurien
kunnioittaminen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen vastuun harjoitteleminen, työskentely ryhmässä
Oppisisältö 1: kattaminen, peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudellinen valinta ja niiden
käyttö taloudellisesti ja hygieenisesti, ruoka-aineiden oikea säilytys, ruokaympyrä, työturvallisuus
Oppisisältö 2: tapakulttuuri ja kodin juhlat, perustekstiilien huoltaminen, tiedonhankinta, pakkausja hoito-ohjemerkinnät, symbolit, lähiruoka
Oppisisältö 3: kansainvälisiä ruokia, ongelmanratkaisu ja luovuus, kestävä kehitys, kierrätys,
kuluttajan vastuu, rahankäyttö ja kotitalouksien menot

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se
mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen
ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn
arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön
ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa
hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä
ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta
ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan
perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon
kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.
Pyrimme ajanmukaisiin, hygieenisiin, ergonomisiin ja turvallisiin työympäristöihin.
Oppilaamme oppivat kotitaloutta myös asumisyksiköissämme asuessaan. Oppilaamme
osallistuvat keittiövuoroissaan osastonsa ruuanvalmistukseen ja harjaannuttavat näin
ruuanvalmistustaitojaan. Asumisyksiköissämme oppilaamme osallistuvat myös siivoukseen ja
pyykinpesuun jälkikäsittelyineen. Koulukodeissamme on mahdollisuus toimia työharjoittelussa
talon emännän ohjauksessa.
Käytämme kotitalouden opiskelussa monipuolisia työtapoja ja harjoittelemme ryhmässä
toimimista. Opetuksemme lähtökohtana on kokemuksellinen oppiminen, käsillä tekeminen ja
yhdessä työskenteleminen.
Kotitalouden
opetuksessamme
monen
tieteenalan
tieto
eheytyy
käytännön
ongelmanratkaisutilanteissa. Oppimisympäristöjä ja työtapoja suunnitellessamme kiinnitämme
huomiota syvälliseen ymmärtämiseen ja huomioimme, että jokaiselle oppilaallemme on tarjolla
riittävästi tukea ja aikaa.

Vuosiluokat 7-9

Kotitalouden työ on yhteisöllistä. Sisältöosaamisen ohella oppilaamme oppivat niin
yhdessä elämisen taitoja kuin myös työelämätaitoja: asennoitumista, oma-aloitteisuutta ja
itseohjautuvuutta, strategiataitoja, organisointikykyä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Vertaisoppiminen ja yhteinen reflektointi on tärkeä osa kotitaloudessamme tapahtuvaa toimintaa.
Kotitaloutemme toiminnallinen vuorovaikutusluonne edellyttääkin toista ihmistä ja toisenlaista
ajattelua kunnioittavaa ja arvostavaa työtapaa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9
Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden
asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi,
pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä
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vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat
oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat
opetusjärjestelyt.
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden
oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa
keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan
käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen
edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous
oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden
omassa arjessa.
Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä
luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista
asiantuntijuutta edellyttävään työelämään.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
kotitalouden
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Kotitalouden työskentelyssä ohjauksen merkitys on suuri, jotta
oppilaamme oppivat kunnioittamaan yhteisiä sopimuksiamme ja toimimaan ryhmässä
yhteistyössä muiden kanssa.
Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistista
käsitystä omien tietojen, taitojen ja itseohjautuvuuden kehittymisestä sekä ennen kaikkea pitää
yllä oppimisen ja tekemisen iloa.
Kotitalouden oppimisen tavoitteenamme on kasvattaa oppilaamme itsetuntoa ja itseluottamusta
arkisten
elämäntaitojen ohella. Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon
yksilölliset erot ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat opiskelua.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–
9

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas
on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt kotitalouden oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kotitalouden oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien
perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet
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Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat
saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä.
Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa
ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen
omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat
tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Osaamista arvioidaan
monipuolisilla arviointimenetelmillä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen
arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen
kokonaisarviointi muodostetaan kotitalouden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa
edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen
jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun
tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin ja siitä
muodostettavaan päättöarvosanaan.
Kotitalouden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ovat käytännön toimintataitoja, yhteistyöja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Oppilaan osaaminen rakentuu ja taidot tulevat
näkyväksi kotitalouden tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden kautta.
Vuosiluokkien 7-9 kotitalouden arviointimme on numeraalista. Annamme oppilaallemme
jatkuvaa palautetta hänen omien taitojensa kehittymisestä. Keskustelu toimii välittömänä
palautekanavana ja yhteissuunnittelumme perustana. Oppilaamme tekee myös itsearviointeja
omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse
arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme
opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Tuemme oppilaamme
oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaamme häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja
toimintaansa.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee kotitaloutta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason kotitalouden valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1600

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas suunnittelee, organisoi ja kuvailee
omaa työtänsä ja toimintaansa työvaiheittain
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas suunnittelee ja työskentelee
työvaiheittain annettuja ohjeita soveltaen
sekä kuvailee omaa osaamistaan oman
työskentelyn tarkastelun avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin
työprosessiin kuuluvia työtehtäviä. Oppilas
tarvitsee paljon ohjausta ja apua työn
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas suunnittelee ja työskentelee
itsenäisesti sekä perustelee omaa
työskentelyään ja toimintaansa.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
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Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä
kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas suoriutuu annetuista kädentaitoja
edellyttävistä työtehtävistä. Oppilas tietää,
että työtehtäviä voi toteuttaa luovasti monella
tavalla ja että estetiikalla on merkitystä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää luovasti ja perustellen
erilaisia kädentaitoja ja työtapoja kotitalouden
tehtävissä. Oppilas perustelee luovuuden ja
estetiikan merkitystä ja ottaa nämä huomioon
osana kokonaisuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas suoriutuu itsenäisesti ja soveltaa
tavallisimpia työtapoja kädentaitoja
edellyttävissä kotitalouden tehtävissä.
Oppilas ottaa huomioon yksittäisiä esteettisiä
näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas suoriutuu ohjatusti kädentaitoja
edellyttävistä yksittäisistä työtehtävistä.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
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näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.

Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.
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Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi
ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas valitsee, käyttää ja perustelee
kestävää elämäntapaa tukevia raaka-aineita,
työvälineitä, materiaaleja tai teknologiaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas harjoittelee valitsemaan ja
käyttämään annettuja materiaaleja tai
työvälineitä yksilöllisesti ohjattuna.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas valitsee ja käyttää raaka-aineita,
materiaaleja, työvälineitä tai teknologiaa
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa kestävän elämäntavan
tietoja ja taitoja käyttäessään raaka-aineita,
materiaaleja, työvälineitä tai teknologiaa.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.
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S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.

Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.

Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään
järjestystä oppimistehtävien aikana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ylläpitää työtehtävien järjestystä
annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaan
erillisissä työvaiheissa. Oppilas tarvitsee
ohjausta työympäristön järjestyksen
ylläpitämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas toimii aikataulussa ja ylläpitää
tehtävien sekä työympäristön järjestystä
ohjattuna.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas etenee ohjeiden mukaisesti vaiheittain
ja ylläpitää työtehtävien ja työympäristön
järjestystä. Oppilas suunnittelee ja ennakoi
ajankäyttöään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee itsenäisesti ja
vastuullisesti sekä osaa perustella
ajankäyttöään, työtehtävien ja työympäristön
järjestyksen merkitystä ja toimintojen
etenemistä osana oppimisympäristöä.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
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työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee hygieenisesti ja
turvallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas toimii hygieenisesti ja turvallisesti
ohjattuna.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee toimintaansa
turvallisuuden, hygieenisyyden, ergonomian
tai kustannusten ja energiankäytön
näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaisesti
hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
tai kustannusten ja energiankäytön kannalta
tarkoituksenmukaisesti.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
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Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.
Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia
oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu satunnaisesti tai
kysymysten tukemana keskusteluun
yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu keskusteluun, pyrkii
kuuntelemaan ja tuo esille omia näkökulmia
yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kuuntelee eri näkökulmia ja ilmaisee
rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä
suunnittelu- ja työtilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas on aktiivinen keskusteluissa ja ottaa
eri näkökulmat huomioon sekä perustelee
omat näkemyksensä rakentavasti. Oppilas
kannustaa toisia yhteisissä suunnittelu- ja
työtilanteissa.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
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Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.
Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia
toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee kotitalouksien arjen
rakentumista ja erilaisten kotikulttuurien
ajankäyttöä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee arkirutiineja, arjen
rakentumista, kotitalouksien perinteitä ja
erilaisia kotikulttuureita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas nimeää arkirutiineja sekä tunnistaa
erilaisia kotikulttuureita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas määrittelee arjen rakentumista
ja kotitalouksien arkirutiineja erilaisissa
kotikulttuureissa.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
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Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.
Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien
jakamisesta ja ajankäytöstä
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä
ja vastuunottoa omasta työstään ja osallistuu
ryhmän toimintaan yhdessä sovitulla tavalla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee yksin ja ryhmässä
sekä pyrkii toimimaan rakentavasti ja
työtehtävistä neuvotellen. Oppilas tietää, mitä
tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee
sopimukseen työtehtävien jakamisesta
osallistumalla päätöksentekoon.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas harjoittelee yksilöllisesti ohjattuna
itsenäistä työskentelyä ja osallistuu ryhmän
toimintaan satunnaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas toimii itsenäisesti ja tasapuolisesti
sekä toimii ryhmässä yhteistyökykyisesti ja
vastuullisesti.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
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Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
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tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa
sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tietää, että tapakulttuuri vaikuttaa
vuorovaikutustilanteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa perustella tapakulttuuria ja
toisten ihmisten huomaavaista kohtelua sekä
niihin liittyviä käytännön toimintatapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia tapakulttuuria
noudattaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa ja nimeää tapakulttuuriin
ja toisten huomaavaiseen kohteluun liittyviä
asioita.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
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Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.
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S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.
Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä
ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas hakee kotitalouteen liittyvää tietoa
itselleen tutuista ja annetuista lähteistä ja
käyttää niitä toiminnassaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hakee kotitalouteen liittyviä tietoja
eri tietolähteistä. Oppilas arvioi tiedon ja
lähteiden luotettavuutta ja käytettävyyttä ja
valitsee tehtävään sopivat lähteet.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tietää, mistä ja miten kotitalouteen
liittyviä tietoja voidaan hakea. Oppilas
arvioi tietojen käytettävyyttä ja lähteiden
luotettavuutta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas hakee kotitalouteen liittyvää tietoa
annetuista lähteistä yksilöllisesti ohjattuna.
Tietojen hyödyntäminen ja tulkitseminen on
vähäistä.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.
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S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.
Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä
merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa, nimeää, luokittelee ja
käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja
merkkejä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee kotitalouden
toimintaohjeiden, merkkien ja symboleiden
käyttöä eri toiminnoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää yksittäisiä
toimintaohjeita ja merkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soveltaa toiminnassaan kotitalouden
toimintaohjeita, merkkejä ja symboleita.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.
Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.
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T12 ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja
ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää erilaisissa tilanteissa
kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan.
Oppilas kuvailee erilaisia kotitalouden
palveluita ja niiden käyttöä arkielämässä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas nimeää joitakin kotitalouden käsitteitä,
tietoja ja taitoja sekä yksittäisiä palveluita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää kotitalouden käsitteitä,
tietojaan ja taitojaan sekä kuvailee yksittäisiä
kotitalouden palveluita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää erilaisissa tilanteissa
perustellen ja luovasti kotitalouden käsitteitä,
tietojaan ja taitojaan. Oppilas arvioi erilaisia
kotitalouden palveluita ja perustelee niiden
merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.

Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
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Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin
T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristöja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas luettelee joitakin ympäristöön ja
rahankäyttöön liittyviä kotitalouden toimintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tekee yksittäisiä arjen ympäristöja taloustekoja erilaisissa tehtävissä ja
tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee ympäristö- ja taloustekoja
erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa
johdonmukaisesti sekä perustellen niiden
merkitystä kestävän ja vastuullisen
elämäntavan ja kuluttamisen kannalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tietää, miten ympäristökuormaa
voidaan vähentää sekä millaisia ympäristö- ja
taloustekoja voidaan tehdä kotitalouksissa.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien
valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin
juhlia.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään ja toimintaansa. Oppilasta
ohjataan toteuttamaan omaa työtään ja toimintaansa sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja noudattamista.
Oppilas harjoittelee kotitalouden peruskädentaitoja
hygieenisesti, turvallisesti, ergonomisesti ja kestävästi.

ja

työskentelymenetelmiä

toimien

Oppilaan kanssa harjoitellaan muun muassa seuraavia kädentaitoja: kuoriminen, pilkkominen,
peseminen, alustaminen, leikkaaminen.
Oppilas tutustuu eri ruokalajeihin ja niiden kypsennysmenetelmiin.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan harjoittelemaan luovuutta soveltamalla ja korvaamalla raakaaineita.

Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä. Lähtökohtana on rauhallinen
työskentely viihtyisässä, ilmastoidussa opetuskeittiössä, jossa puhtaus, hygienia ja turvallisuus
korostuvat.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon esteettisyys ruoan esillepanossa ja kattamisessa.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristöja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja
kotitalouteen liittyviä palveluita.
Paikallinen tarkennus
Työturvallisuutta opetellaan oikealla koneiden, laitteiden ja välineiden käytöllä.
Oppilas saa valmiudet toimia työtapaturmien sattuessa, muun muassa palovammat ja rasvapalot.
Oppilas perehtyy oman asun ja kodin perustekstiilien huoltamiseen (pyykin esikäsittely,
peseminen, jälkikäsittely, silittäminen).
Oppilas harjoittelee turvallista, rationaalista ja ergonomista työskentelyä.
Oppilasta ohjataan keittiön ja kodin yleisen siisteyden, hygienian ja järjestyksen ylläpitämiseen.
Oppilas perehtyy erilaisiin siivouksessa käytettäviin aineisiin, välineisiin ja menetelmiin.
Oppilaan kanssa harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kotitalouksien arjessa.
Opettaja perehdyttää oppilaan keittiön ja kodin yleisen siisteyden ja hygienian ylläpitämiseen.
Oppilasta ohjataan hoitamaan ja huoltamaan kotitalouden käsikäyttöisiä perustyövälineitä,
perussähkölaitteita ja perusruuanvalmistus- ja leivontavälineitä kestävällä tavalla.
Oppilas tutustuu lähiruoka, luomu, reilukauppa-ajatteluun.
Sisältöinä ovat myös ravitsemussuositukset, ruokaympyrä/ruokapyramidi, ateriarytmi.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan
ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja
teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median
vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja
ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy peruselintarvikkeiden ja raaka-aineiden taloudelliseen valintaan ja oppii
käyttämään niitä taloudellisesti ja hygieenisesti.
Oppilas tutustuu ruoka-aineiden oikeaan säilytykseen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan kaupassa ostamassa jollakin oppitunnilla
tarvittavat raaka-aineet.
Oppilasta ohjataan suunnittelemaan, harjoittelemaan ja arvioimaan ajankäyttöään ja toimintaansa
sekä ylläpitämään järjestystä työskentelyn aikana.
Oppilas omaksuu kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja, jätteiden lajittelua ja kierrätystä
tiedostaen oman toiminnan ympäristövaikutukset ja taloudellisuuden.
Oppilaan kanssa tarkastellaan kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia oman kulutuksen
ja arkikäytäntöjen näkökulmasta, esimerkiksi energian säästäminen.
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Oppilas suunnittelee omaa rahankäyttöään ja perehtyy kotitalouksien menoihin

Kuvataide
Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen.
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan
häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan
kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa kehitetään
yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja
viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan
riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja
yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.
Oppisisällöt:
Kaikissa oppisisällöissä harjoitellaan seuraavia asioita: oman työn arviointi ja suunnittelu,
palautteen antaminen ja vastaanottaminen, piirtäminen, maalaaminen, perustietojen ja taitojen
kartuttaminen, eri materiaalien käyttö, keskustelu kuvien sisällöstä kriittisesti, taidekuvien tulkinta

Oppisisältö 2: nykytaide, kierrätysmateriaalit, uusiokäyttö, kestävä kehitys, keramiikka
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Oppisisältö 1: ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteet, rakennustaiteen ja
muotoilun eri aikakaudet ja tyylipiirteet, oman ympäristön kulttuurihistoria, taiteen tyylisuunnat ja
erilaiset kuvan tulkinta- ja analysointitavat, erilaiset taidekäsitykset ja historia

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena
on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että
koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä
työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa
luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille
ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.
Huomioimme kuvataideopetuksessamme oman koulumme ja lähialueemme arkkitehtuurin ja
lähiluontomme merkityksen oppilaittemme havaintojen harjaannuttamisessa kuvataiteen keinoin.
Koulumme tiloissa ja lähiympäristössämme on esillä sekä taiteilijoiden tekemiä taideteoksia että
oppilaidemme omia tuotoksia rikastamassa koulumme visuaalista ympäristöä.
Oppiainerajat ylittävät projektimme ja yhteistyömme koulumme ulkopuolisten toimijoiden
kanssa antavat mahdollisuuden monipuolistaa työtapojamme ja oppimisympäristöjämme.
Pyrimme sisällyttämään kuvataiteen kursseihimme opintoretkiä ja vierailukäyntejä esimerkiksi
taidemuseossa ja gallerioissa sekä lähialueemme tapahtumissa. Hyödynnämme erilaisia
oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Mahdollistamme kuvataideopetuksessamme oppilaamme oman kuvallisen ilmaisun käyttämällä
monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Oppilaamme käytännön työssä onnistumisen
edellytys on lämmin ja rohkaiseva, erehdyksistäkin oppiva välittämisen työskentelyilmapiirimme.
Oppimistilanteidemme tulee tukea oppilaamme mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja
vuorovaikutukseen sekä yhteiseen taide-elämykseen.
Tavoitteenamme on, että opetuksessamme nivoutuvat yhteen oppilaamme oma työskentely,
hänen työprosessinsa tallentaminen ja sen arviointi. Tähän tavoitteeseen pyritään
työskentelemällä yhdessä toisten oppilaiden kanssa.
Kuvataideopiskelumme työskentelyn aiheet kumpuavat oppilaamme oman kokemusmaailman
ja kuvakulttuurin pohjalta. Hyödynnämme teosten aihepiirien valinnassa oppilaamme omia
mielenkiinnonkohteita. Käytämme oppitunneillamme monipuolisia kuvantuottamisen menetelmiä,
joiden tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaamme visuaalista ajattelua ja oppimista.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta.

Vuosiluokat 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja
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tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin
liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.
Kannustamme
oppilastamme
näkemään
kuvataiteen
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaamme kasvua ympäristöään kunnioittavaksi,
vastuulliseksi yksilöksi. Ohjauksessamme tärkeää on kannustaa ja tukea oppilastamme
muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tavoitteenamme on tukea
oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseemme. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9
Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja
oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja summatiivisella arvioinnilla
tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan
arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen
ja osaamisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen
ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja
kehitetään osana formatiivista arviointia.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä alemman arvosanan kriteerissä kuvattu osaaminen
kumuloituu ylemmän arvosanan kriteerissä edellytettyyn osaamisen tasoon. Oppilaan
työskentelyä arvioidaan osana oppilaan osoittamaa osaamisen tasoa suhteessa kaikkiin
oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan
osaamista kehitetään kaikissa opetuksen tavoitealueissa oppimäärän päättymiseen saakka.
Annamme oppilaallemme säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja palaute on
luonteeltaan kannustavaa. Vuosiluokkien 7-9 kuvataiteen arviointi on numeraalista. Arviointimme
on monipuolista ja jatkuvaa ja otamme siinä oppilaamme eri tavoin osoitetun osaamisen
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kuvataiteen
oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle
7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana
on kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi.
Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun
oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.
Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kuvataiteen
oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin.
Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn
tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy
kuvataiteen oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

huomioon. Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen
oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua sekä keskustelee
hänen kanssaan tämän edistymisestä. Opettajamme tekemän arvioinnin tavoitteena on tukea
oppilaamme oppimisprosessia ja ohjata häntä tiedostamaan omaa ajatteluansa ja toimintaansa.
Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee kuvataidetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä oppiaineen oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää useita kuvallisen tuottamisen
menetelmiä ja eri aisteja tehdessään
havaintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää joitakin kuvallisen tuottamisen
menetelmiä tehdessään havaintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tekee havaintoja yksilöllisesti
ohjeistettuna.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää kuvallisen tuottamisen
menetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja
monipuolisesti tehdessään havaintoja.

Vuosiluokat 7-9

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
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Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus

Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
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Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.

Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä
perustelemaan näkemyksiään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tuo joitakin havaintojaan ja
ajatuksiaan yhteiseen keskusteluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu oma-aloitteisesti
keskusteluihin ja perustelee ajatuksiaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas sanallistaa suullisesti tai kirjallisesti
opettajalle jonkin havaintonsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu keskusteluihin
näkemyksiään selkeästi perustellen ja muiden
puheenvuoroja rakentavasti tulkiten.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.

Vuosiluokat 7-9

Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.

Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
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Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia
välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti. Oppilas käyttää kuvailmaisussaan
myös jotakin muuta tiedon tuottamisen tapaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ilmaisee konkreettisesti ohjattuna
joitakin havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti. Oppilas käyttää kuvailmaisussaan
myös muita tiedon tuottamisen tapoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas syventää havaintojensa ja ajatustensa
ilmaisemista kuvallisesti. Oppilas käyttää
kuvailmaisussaan monipuolisesti muita tiedon
tuottamisen tapoja.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas harjoittelee erilaisia kuvailmaisun
keinoja ja käyttää niistä joitakin
tavoitteellisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kokeilee jonkin materiaalin tai
tekniikan käyttöä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa tavoitteellisesti ja
tarkoituksenmukaisesti erilaisia kuvailmaisun
keinoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tavoitteellisesti erilaisia
kuvailmaisun keinoja.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
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Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
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Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa
kuvallisessa työskentelyssä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tavoitteellisesti tutkivaa
lähestymistapaa yksin ja yhteistoiminnallisesti
työskennellessään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas harjoittelee ohjatusti tutkivaa
lähestymistapaa työskentelyssään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää tutkivaa lähestymistapaa
yksin tai ryhmässä työskennellessään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas harjoittelee tutkivaa lähestymistapaa
yksin tai ryhmässä työskennellessään.
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Osaamisen kuvaus

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
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Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
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kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän
ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ilmaisee mielipiteitään itselleen
merkityksellisistä asioista kuvallisen
viestinnän keinoin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu ja vaikuttaa ympäristöön
soveltamalla kuvallisen viestinnän keinoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja kokeilee kuvallisen
viestinnän mahdollisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää joitakin kuvallisen viestinnän
keinoja ilmaistessaan mielipiteitään.

S1 Omat kuvakulttuurit

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
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Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.

Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
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Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas harjoittelee kuvatulkinnan menetelmiä
ja käyttää niistä joitakin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää erilaisia kuvatulkinnan
menetelmiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soveltaa monipuolisesti erilaisia
kuvatulkinnan menetelmiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kokeilee ohjatusti jotakin
kuvatulkinnan menetelmää.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.

Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
1639

Vuosiluokat 7-9

Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.

sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä
yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää jonkin visuaalisen
kulttuurin merkityksen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee näkemyksiään visuaalisen
kulttuurin merkityksestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun
visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tarkastelee joitakin visuaalisen
kulttuurin merkityksiä sekä tutustuu niistä
käytävään keskusteluun.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
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Paikallinen tarkennus

Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja
kuvallisessa tuottamisessaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tutustuu ohjatusti kulttuurisiin
kuvailmaisun tapoihin ja käyttää niitä
kuvallisessa tuottamisessaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas kehittää kulttuuristen kuvailmaisun
tapojen tuntemustaan soveltamalla niitä
kuvallisessa tuottamisessa ja perustelemalla
ratkaisujaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kokeilee ohjatusti jotakin tiettyä
kulttuurista kuvailmaisun tapaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kehittää kulttuuristen kuvailmaisun
tapojen tuntemustaan soveltamalla niitä
kuvallisessa tuottamisessaan.
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S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.

S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
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Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään

kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa
kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviä arvoja koskevaan keskusteluun ja
perustelee näkemyksiään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ja nimeää jonkin
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevän arvon.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas ottaa kantaa visuaalisessa
kulttuurissa ilmeneviä arvoja koskevaan
keskusteluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas nimeää ja pohtii visuaalisessa
kulttuurissa ilmeneviä arvoja.

S1 Omat kuvakulttuurit

Vuosiluokat 7-9

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
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Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.
Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.
Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.

Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.
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Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.

Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.
Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus
ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan
kulttuurista moninaisuutta ja kestävää
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen
mahdollisuuksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
jonkin kulttuurisen moninaisuuden tai
kestävän kehityksen näkökulman.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
erilaisia kulttuurisen moninaisuuden ja
kestävän kehityksen näkökulmia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas esittää näkemyksiään kulttuurisen
moninaisuuden ja kestävän kehityksen
kysymyksistä sekä vaikuttaa kuvien avulla.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan
vaikuttamisen kannalta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu lähiympäristön taideteoksiin sekä rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun.
Taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä tarkastellaan ja arvioidaan esteettisestä ja eettisestä
näkökulmasta.
Oppilas oppii ympäristötaiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita ja suunnitteluprosesseja.

Vuosiluokat 7-9

Lisäksi tutustutaan rakennustaiteen ja muotoilun eri aikakausiin ja tyylipiirteisiin sekä
virtuaalimaailmaan.
Havainnoinnin pohjalta oppilaat jatkavat tutkivan oppimisen menetelmin työskentelyään omien
kuvataidetuotosten parissa.
Tarpeen mukaan hyödynnetään internetin ja it teknologian mahdollistamia keinoja.

1646

Tuotoksina syntyy piirtäen, maalaten, valokuvaten, videoiden ja kolmiulotteisten teosten
rakentamisen keinoin oppilaiden yksilöllisiä teoksia.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja
medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden
merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tuottaa eri materiaalein sekä perinteisiä kuvateoksia ja kolmiuloitteisia tuotoksia, että
luovia uusia ratkaisuja esimerkiksi kierrätysmateriaalista.
Kestävä kehitys (kierrätys ja uusiokäyttö) on työskentelyn tärkeänä kriteerinä.
Oppilas tutustuu keramiikkaan ja harjoittelee erilaisia keramiikan tekniikoita (nipistelytekniikka,
savilevyn tekeminen, liittäminen, lasitus).
Oppilasta ohjataan lähestymään kuvallista työskentelyään tutkivasti.
Oppilas arvioi omaa työkansiotaan ja harjoittelee vastaanottamaan ja antamaan palautetta
omasta ja muiden kuvallisesta työskentelystä.
Oppilasta rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan työskentelystään
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla
niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään
kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy nykytaiteen käsitteistöön.
Oppilaan visuaalisen tulkinnan osaamista vahvistetaan rohkaisemalla oppilaita keskustelemaan
kuvien sisällöstä kriittisesti sekä tuottamaan sanallista analyysiä.
Oppilas harjoittelee taidekuvan kriittistä tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan
taidemuseoissa ja hyödynnetään erilaisia kulttuuripalveluja.
Yhtenä mahdollisuutena on virtuaalimuseoiden käyttäminen.

Oppilas tutustuu taiteen tyylisuuntiin ja erilaisiin kuvan tulkinta- ja analysointitapoihin tehtävien ja
museokäyntien kautta.
Oppilas perehtyy median ja taiteen kuviin sekä niillä vaikuttamiseen. Oppilas tekee kuvaanalyysin.
Oppilasta kannustetaan keskustelemaan taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
arvoista kriittisesti.
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Oppilaan ajattelua ja pohdintaa harjaannutetaan analysoimaan visuaalisia havaintojaan ja
tuotoksiaan.

Käsityö
Oppiaineen tehtävä
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta
nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun
liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja
monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen
taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin
liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja
elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Vuosiluokilla 7-9
Valtion koulukotikoulussa
elämysmaailmasta

käsityön

opetus

vahvistaa

ja

syventää

oppilaiden

omasta

nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun
liittyvien
tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja
monimateriaalisen
maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä
tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia.
Käsityön

Vuosiluokat 7-9

kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja
ammattiin liittyviä valintoja.
Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
Valtion koulukotikoulussa sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen
käsityön
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alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan
yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.
7. lk, 2 vvt kaikille yhteinen käsityö
Oppisisältö 1: puun koneellinen työstö, liittäminen ja pinnan käsittely.
Oppisisältö 2: perusvaatteen ompelu, vaatehuolto, neulonta ja lankatyöt, valmiiden kaavojen
käyttö, laitteiden turvallinen käyttö, käsityön arvostus.
7. lk, 1 vvt Taide- ja taitoaineiden valinnaiset
7. vuosiluokalla oppilaalla on mahdollisuus valita taide- ja taitoaineiden valinnaiseksi oppisisällöksi
yhden alla olevista kahdesta vaihtoehdosta.
Oppisisältö 3: monimutkaisten muotojen sahaus, eri materiaalien poraus, määrämittainen höyläys,
yksinkertaisten teknisten piirustusten tekeminen.
Oppisisältö 4: värisommittelu, kankaanpainanta tai maalaus, tietoa värien merkityksestä,
koristeltavan vaatteen ompelu ja koristelu (paljetit, helmet, kirjonta jne.), omien töiden arvioiminen,
itsenäinen kaavojen käyttö, materiaalitietoutta (mm. hinta, ekologisuus).

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön
oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua
ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa.
Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien
tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista
oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja
eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja
yritysvierailuilla.

Havainnoimme ja hyödynnämme oman koulumme ja lähialueemme arkielämää, luontoa,
rakennettua ja esineympäristöä käsityön suunnittelussa ja sen valmistuksessa. Koulumme tiloissa
ja lähiympäristössämme on esillä sekä taiteilijoiden tekemiä käsitöitä että oppilaidemme omia
tuotoksia rikastamassa koulumme visuaalista ympäristöä.
Oppiainerajat ylittävät projektimme ja yhteistyömme koulumme ulkopuolisten toimijoiden
kanssa antavat mahdollisuuden monipuolistaa työtapojamme ja oppimisympäristöjämme.
Pyrimme sisällyttämään kuvataiteen kursseihimme opintoretkiä ja vierailukäyntejä esimerkiksi
taidemuseossa ja lähialueemme tapahtumissa. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.

Mahdollistamme käsityöopetuksessamme oppilaamme käsityön ilmaisun käyttämällä
monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Painotamme opetuksessamme arvokkaana
tavoitteena oppilaamme oman ilmaisun merkitystä. Edellytys oppilaamme käytännön
työssä onnistumiselle on lämmin ja rohkaiseva, erehdyksistäkin oppiva välittämisen
työskentelyilmapiirimme. Oppimistilanteidemme tulee tukea oppilaidemme mahdollisuuksia
yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta.
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Hyödynnämme käsityössä digitaalisia välineitä ja tutustumme kolmiulotteisten piirrosten ja
mallien tekemiseen. Tuemme toiminnallista oppimista tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä
ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineittemme rajoja ylittäen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida
pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen
oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla
kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa
huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen
mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden,
työtapojen ja työtehtävien valinnassa.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
käsityön
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaidemme kasvua ympäristöään kunnioittaviksi,
vastuullisiksi yksilöiksi. Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja tukea oppilastamme
muodostamaan realistinen käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tavoitteenamme on tukea
oppilaamme itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset käsityön sisällöt tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Oppilaamme voivat
osallistua esimerkiksi aiheiden ja työtapojen valintaan. Oppiaineen tavoitteiden kannalta on
keskeistä oppilaallemme annettavassa ohjauksessa huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja
vuorovaikutustavat. Näiden avulla tuemme oppilaamme käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja
yhteisöllistä työskentelyä. Kannustamme oppilastamme yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla
osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen.
Otamme
erilaiset
oppijat
huomioon
oppitunneillamme.
Eriyttäminen
perustuu
oppilaantuntemukseemme. Teemme oppilaidemme tarpeiden mukaisia ratkaisuja esimerkiksi
käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.
Ohjauksemme lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän
vahvuutensa. Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9
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Käsityön oppimisen ja osaamisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat
saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Formatiivisella arvioinnilla
tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia
osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä
olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja heille
tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itsearviointia ja saada vertaispalautetta. Itsearviointitaitoja ja
vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.
Summatiivinen arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin.
Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona käsityön opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt käsityön
oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle
7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana
on käsityön oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi.
Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun
oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.
Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsityön oppimäärän
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tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman
osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy käsityön oppimäärän
päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Kriteerikuvauksissa käsityön alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän
arvosanan kuvauksiin.
Annamme oppilaallemme säännöllistä palautetta hänen taitojensa kehittymisestä, ja palaute on
luonteeltaan kannustavaa. Vuosiluokkien 7-9 käsityön arviointi on numeraalista. Arviointimme on
monipuolista ja jatkuvaa ja otamme siinä oppilaamme eri tavoin osoitetun osaamisen huomioon.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan omaa edistymistään. Arviointimme perustuu
kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä oppilaamme opiskelunsa
aikana tekemään jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Huolehdimme siitä, että oppilaamme
tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arviointimme välineenä.
Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua sekä keskustelee
hänen kanssaan tämän edistymisestä. Opettajamme tekemän arvioinnin tavoitteena on tukea
oppilaamme oppimisprosessia ja ohjata häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Palautteen annon on tarkoitus olla vuorovaikutteista, jolloin myös opettajamme saa palautetta
käyttämistään menetelmistään tai työtavoistaan.
Otamme oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet huomioon arvioinnissa. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee käsitöitä yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona käsityön opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja
kokeilemaan yritteliäästi
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas suunnittelee itsenäisesti
työskentelyään. Oppilas työskentelee
yritteliäästi ja oma-aloitteisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas suunnittelee työtään annettujen
ohjeiden mukaan. Oppilas pyrkii
työskentelemään yritteliäästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas suunnittelee omaa työtään annetun
ohjeen ja esimerkin pohjalta. Oppilas osaa
tehdä tietyn työvaiheen konkreettisesti
ohjattuna.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas suunnittelee työskentelyään ja
osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia
ratkaisuja.

S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja
teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta käsityön yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen.
Opettaja sisällyttää paikallisia ja suomalaisia käsityöperinteitä opetuksessa, joita oppilas
hyödyntää suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa
S3 Kokeilu
Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.
Opettaja neuvoo oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Oppilas hyödyntää tietotekniikkaa suunnitelmiin
S4 Dokumentointi ja arviointi

Vuosiluokat 7-9

Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnitteluja
valmistusprosessissa.
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Oppilas oppii suunnittelua ja löytämään omia ratkaisujaan työhönsä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Oppilasta opastetaan hyödyntämään ajanmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa
S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan valmistamaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita.
Opettaja opettaa oppilasta käyttämään tekniselle käsityölle ja tekstiilikäsityölle käsityön
tekemiseen tarvittavia ominaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas harjaantuu motoristen taitojen käytössä.
Opettaja opettaa oppilasta tavoittelemaan päämääränä laadukasta ja toimivaa lopputulosta.
Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa toimintaa tekemisen kaikissa vaiheissa
T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettaa itsenäisesti oppimisen ja
työskentelyn tavoitteita. Oppilas etenee
johdonmukaisesti ja pohtii käsityöprosessiaan
analyyttisesti ja realistisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa asettaa oppimiselle ja
työskentelylle tavoitteita, työskentelee
käsityöprosessin mukaisesti ja pohtii
realistisesti käsityöprosessiaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas asettaa oppimisen ja työskentelyn
tavoitteita ohjatusti. Oppilas etenee
käsityöprosessissa vaihe vaiheelta ohjeiden
mukaan. Oppilas pohtii käsityöprosessiaan
annettujen vaihtoehtojen pohjalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas asettaa opettajan avulla konkreettisen
työskentelyyn liittyvän oppimisen tavoitteen.
Oppilas työskentelee vaihe kerrallaan ja pohtii
käsityöprosessiaan ohjatusti.

S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja
teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
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Osaamisen kuvaus

Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta käsityön yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen.
Opettaja sisällyttää paikallisia ja suomalaisia käsityöperinteitä opetuksessa, joita oppilas
hyödyntää suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa
S3 Kokeilu
Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.
Opettaja neuvoo oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Oppilas hyödyntää tietotekniikkaa suunnitelmiin
S4 Dokumentointi ja arviointi
Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnitteluja
valmistusprosessissa.
Oppilas oppii suunnittelua ja löytämään omia ratkaisujaan työhönsä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Oppilasta opastetaan hyödyntämään ajanmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa
S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan valmistamaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita.
Opettaja opettaa oppilasta käyttämään tekniselle käsityölle ja tekstiilikäsityölle käsityön
tekemiseen tarvittavia ominaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas harjaantuu motoristen taitojen käytössä.
Opettaja opettaa oppilasta tavoittelemaan päämääränä laadukasta ja toimivaa lopputulosta.
Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa toimintaa tekemisen kaikissa vaiheissa
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T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä,
materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää erilaisten käsityön
työtapojen ja materiaalien merkityksen
käsityöprosessissa ja valitsee niistä ohjatusti
työskentelyynsä soveltuvat. Oppilas käyttää
erilaisia työvälineitä ja materiaaleja annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi eri työvälineiden ja
valmistusmenetelmien käyttö- kelpoisuutta
käsityöprosessissa. Oppilas soveltaa
materiaaleihin ja työtapoihin liittyvää
osaamistaan kekseliäästi, kokeilevasti ja
tarkoituksenmu- kaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia
materiaaleja ja valmistusmenetelmiä sekä
osaa käyttää niitä kekseliäästi valmistaessaan
suunnittelemiaan tuotteita tai teoksia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu molempien käsityön
työtapojen opetukseen. Oppilas käyttää
erilaisia työvälineitä ja materiaaleja
tarvittaessa konkreettisesti ohjattuna.

S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja
teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta käsityön yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen.
Opettaja sisällyttää paikallisia ja suomalaisia käsityöperinteitä opetuksessa, joita oppilas
hyödyntää suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa
S3 Kokeilu
Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.
Opettaja neuvoo oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Oppilas hyödyntää tietotekniikkaa suunnitelmiin
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Paikallinen tarkennus

S4 Dokumentointi ja arviointi
Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnitteluja
valmistusprosessissa.
Oppilas oppii suunnittelua ja löytämään omia ratkaisujaan työhönsä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Oppilasta opastetaan hyödyntämään ajanmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa
S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan valmistamaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita.
Opettaja opettaa oppilasta käyttämään tekniselle käsityölle ja tekstiilikäsityölle käsityön
tekemiseen tarvittavia ominaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas harjaantuu motoristen taitojen käytössä.
Opettaja opettaa oppilasta tavoittelemaan päämääränä laadukasta ja toimivaa lopputulosta.
Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa toimintaa tekemisen kaikissa vaiheissa
T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä
vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä
käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi
esitysteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisesti
käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita.
Oppilas ilmaisee ideansa monipuolisesti
ja luovasti erilaisia materiaaleja ja
esitysteknologiaa hyödyntäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa erilaisia käsityön käsitteitä,
merkkejä ja symboleita. Oppilas ilmaisee
konkreettisesti ohjattuna kuvallisesti joitain
havaintojaan ja ajatuksiaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää käsityön käsitteitä, merkkejä
ja symboleita ohjeen mukaan. Oppilas
ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja jotain muuta tapaa käyttämällä.

S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja
teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta käsityön yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen.
Opettaja sisällyttää paikallisia ja suomalaisia käsityöperinteitä opetuksessa, joita oppilas
hyödyntää suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa
S3 Kokeilu
Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.
Opettaja neuvoo oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Oppilas hyödyntää tietotekniikkaa suunnitelmiin

Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
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S4 Dokumentointi ja arviointi

Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnitteluja
valmistusprosessissa.
Oppilas oppii suunnittelua ja löytämään omia ratkaisujaan työhönsä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Oppilasta opastetaan hyödyntämään ajanmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa
S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan valmistamaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita.
Opettaja opettaa oppilasta käyttämään tekniselle käsityölle ja tekstiilikäsityölle käsityön
tekemiseen tarvittavia ominaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas harjaantuu motoristen taitojen käytössä.
Opettaja opettaa oppilasta tavoittelemaan päämääränä laadukasta ja toimivaa lopputulosta.
Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa toimintaa tekemisen kaikissa vaiheissa
T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas noudattaa käsityöprosessissa
annettuja työturvallisuusohjeita konkreettisesti
ohjattuna.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa käsityöprosessin keskeisiä
työturvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä ja
noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa arvioida työskentelyn
vaaroja ja riskejä sekä toimii turvallisesti
käsityöprosessissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi ja ennakoi työskentelyn vaaroja
ja riskejä osana käsityöprosessia. Oppilas
työskentelee turvallisesti ja toimillaan edistää
oppimisympäristön turvallisuutta.

S6 Työturvallisuus
Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana
käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta perehdytetään työturvallisuuteen, jolloin oppilas työskentelee turvallisesti toiset
huomioon ottaen.
Oppilasta ohjataan huomaamaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia.
T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon
tuottamisessa ja jakamisessa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
monipuolisesti käsityöprosessin eri vaiheissa
sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää käsityöprosessin
suunnittelussa, valmistamisessa ja
dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon
tuottamisessa tieto- ja viestintäteknologiaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää annetun ohjeen
mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja
dokumentoinnissa yksin tai yhdessä toisten
kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää konkreettisesti ohjattuna tietoja viestintäteknologiaa omassa tai yhteisessä
käsityöprosessissa.

S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja
teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä,
nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilasta käsityön yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen
kehitykseen.
Opettaja sisällyttää paikallisia ja suomalaisia käsityöperinteitä opetuksessa, joita oppilas
hyödyntää suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja
järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.
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S3 Kokeilu

Opettaja neuvoo oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
Oppilas hyödyntää tietotekniikkaa suunnitelmiin
S4 Dokumentointi ja arviointi
Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen
käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnitteluja
valmistusprosessissa.
Oppilas oppii suunnittelua ja löytämään omia ratkaisujaan työhönsä.
Oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.
Oppilasta opastetaan hyödyntämään ajanmukaista tieto- ja viestintäteknologiaa
S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan valmistamaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita.
Opettaja opettaa oppilasta käyttämään tekniselle käsityölle ja tekstiilikäsityölle käsityön
tekemiseen tarvittavia ominaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas harjaantuu motoristen taitojen käytössä.
Opettaja opettaa oppilasta tavoittelemaan päämääränä laadukasta ja toimivaa lopputulosta.
Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa toimintaa tekemisen kaikissa vaiheissa
T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1660

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu opettajan ohjaamana
käsityön ja kädentaitojen merkityksen
pohdintaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa pohtia käsityön ja kädentaitojen
merkitystä omassa elämässään ja
yhteiskunnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla
käsityön merkityksen arjessa, yhteiskunnassa
ja työelämässä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tarkastella eri näkökulmista
käsityön, kädentaitojen ja teknologisen
kehityksen merkitystä omassa elämässään,
yhteiskunnassa, yrittäjyydessä sekä muussa
työelämässä.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen
Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys
työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu käsityöläisammattiin joko paikallisen yrittäjien luona vierailuilla tai virtuaalisesti.
Opettaja opastaa oppilasta huomaamaan käsityöammattien merkitystä kulttuurisesti ja
yhteiskunnallisesti tulevaisuuden/työelämän kannalta.
Opettaja opastaa hyödyntämään kulttuurista tarjontaa ideoinnissa.
Oppilasta ohjataan ajattelemaan ja toimimaan itsenäisesti työprosessin eri vaiheissa. Häntä
opastetaan kantamaan vastuu työnteon etenemisestä.
Opettaja opastaa oppilasta oman ja toisten työn ja tekemisen arvostamiseen sekä yleisesti
kädentaitojen arvostamiseen.
Oppilaalle opastetaan, mitä käsityöt ja tuotteet viestivät käyttäjistään/tekijöistään.
Opettaja opastaa oppilaalle teknisten piirustusten sekä käsityön merkkien, symbolien ja
käsitteiden tulkintaa
T8 ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä
valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää käsityömateriaaleja
taloudellisesti opettajan ohjaamana.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tekee taloudellisia valintoja ja
ymmärtää laadukkaan työn merkityksen.
Oppilas osaa arvioida ja perustella
käsityöprosessiin ja kestävään elämäntapaan
liittyviä valintoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa osittain itsenäisesti tehdä
taloudellisia valintoja työskentelyssään.
Oppilas ymmärtää käsityöprosessissa
tehtävien valintojen ja kestävän elämäntavan
välistä yhteyttä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä taloudellisia valintoja
työskentelyssään. Oppilas osaa arvioida
käsityöprosessissa tehtävien valintojen ja
kestävän elämäntavan välistä yhteyttä.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön
näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.
Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutkimaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja
ympäristön näkökulmasta.
Oppilasta ohjataan kehittämään arjen hallinta- ja hyvinvointitaitoja työn tekemisen aikana, jolloin
oppilas hyväksyy prosessin aikana vastaantulevat pettymykset ja pääsee niistä yli.
Oppilasta ohjataan huolehtimaan työympäristöstä toisten kanssa yhteisvastuullisesti

Liikunta
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 7-9

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
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leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.”
Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten
ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää
on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus
tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä
edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa
mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.
7. lk
Oppisisältö 1:
•
•
•
•

Yleisurheilu: juoksut, hypyt, heitot ja lihashuolto
Suunnistus: karttamerkit, erilaisiin karttoihin tutustuminen ja niiden avulla liikkuminen
Palloilulajit: sääntöihin tutustuminen, tekniikat ja viitepelit, Fair play.
Voimistelu: yleistaidot, kehonhallinta, kuntopiirit ja lihashuolto

Oppisisältö 2:
•
•
•
•
•
•

Jääliikunta: luistelutekniikoiden harjoittelu, jääleikit ja –pelit sekä pelien säännöt
Lumiliikunta: perinteisen hiihdon tekniikan harjoittelu vaihtelevassa maastossa, laskettelun
ja/tai
lumilautailun alkeet, turvallinen liikkuminen rinteessä
Palloilulajit: sääntöihin tutustuminen, tekniikat ja viitepelit, Fair play.
Vesiliikunta: eri uintitekniikat, hypyt, sukeltaminen
Musiikkiliikunta: rytmiikka, liikkuminen musiikin tahtiin, tanssillinen ilmaisu

8.luokka
Oppisisältö 3:
•
•
•

Yleisurheilu: juoksutekniikat ja juoksun rytmittäminen eri juoksumatkoilla (eri
kestävyystekijöiden huomioiminen), hyppytekniikat, heittotekniikat ja lihashuolto
Suunnistus: suunnistustaitojen vahvistaminen, liikkuminen kompassisuunnassa, kuljetun
matkan arviointi
Palloilulajit: säännöt turvallisen liikkumisen takaamisessa, tekniikoiden harjaannuttaminen,
Fair play

Oppisisältö 4:
•
•
•

Voimistelu: liikkeiden yhdistäminen, tasapaino- ja voimaliikkeet, kuntosaliharjoittelun
periaatteet, kuntotekijöiden mittaukset (Move!)
Musiikkiliikunta: kehon hahmotuksen harjaannuttaminen, discon, hiphopin tms. tanssien
alkeet, erilaiset askelsarjat
Palloilulajit: tekniikoiden harjaannuttaminen, pelikäsitystä kehittävät harjoitukset, Fair Play

•
•
•
•

Vesiliikunta: uintitekniikoiden harjaannuttaminen, hypyt, sukeltaminen, vesipelastustaidot
Lumiliikunta: vapaan hiihdon tekniikan harjoittelu vaihtelevassa maastossa, hiihtoretket,
harjaannutetaan laskettelun ja/tai lumilautailun taitoja
Jääliikunta: perusluistelutaitojen monipuolistaminen ja niiden soveltaminen jääpeleissä ja
muodostelmaluistelussa
Palloilulajit: pelissä liikkuminen, tekniikoiden harjaannuttaminen, Fair play
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Oppisisältö 5:

9.luokka
Oppisisältö 6:
•
•
•
•

Yleisurheilu: heitto- ja hyppytekniikoiden syventäminen, lihashuolto
Luontoliikunta: suunnistuksessa kartanlukutaidon harjaannuttaminen ja aiemmin opittujen
taitojen syventäminen, retkeily
Palloilulajit: tekniikoiden syventäminen, sääntöjen kertaus, turvallinen pelaaminen, Fair play
Voimistelu: telineradat, parkour, erilaiset hypyt, kuntoharjoittelu

Oppisisältö 7:
•
•
•
•
•

Jääliikunta: perusluistelutaitojen syventäminen, taitoradat
Lumiliikunta: eri hiihtotyylien harjoittelu ja vahvistaminen, hiihtoretket, syvennetään
lumilautailuja/ tai laskettelutaitoja
Palloilulajit: monipuoliset välineen käsittelemistaidot, liikkumistaidot, viitepelit, Fair play
Vesiliikunta: uintitekniikoiden syventäminen, mahdollisuus suorittaa uintimerkkejä,
vesipelastautumista ja vedestä pelastamista
Musiikkiliikunta: jonkin suomalaisen seuratanssin opettelua

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
Huomioimme liikunnan opetuksessamme oman koulumme ja lähialueemme maastot ja
liikuntapaikat. Leirikoulumme antavat mahdollisuuden pitempien vaellusretkien tekemiseen
tai lasketteluun. Rikastamme liikuntatuntejamme tekemällä yhteistyötä eri urheiluseurojen,
oppilaitosten ja eri lajien edustajien kanssa. Painotamme opetuksessamme fyysisen aktiivisuuden
ja yhdessä toimimisen merkitystä arvokkaana tavoitteena oppilaallemme. Pyrimme rakentamaan
koulupäivämme toiminnallisiksi ja liikunnallisiksi.
. Lämmin ja rohkaiseva välittämisen ilmapiiri on edellytys oppilaittemme hyvien
liikuntakokemusten saamiselle. Oppimistilanteidemme tulee tukea oppilaamme mahdollisuuksia
yhdessä liikkumiseen ja vuorovaikutukseen. Tavoitteenamme on, että oppilaamme oma toiminta
ja yhdessä toimiminen toisten kanssa kehittävät heidän ymmärrystään liikunnan tuomasta
henkisestä ja fyysisestä hyvästä olosta. Kiinnitämme huomiota liikunnan opetuksessamme
turvalliseen työskentelyilmapiiriin. Otamme huomioon liikuntatuntiemme aiheiden valinnassa
oppilaidemme omia mielenkiinnonkohteita.

Vuosiluokat 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tukemiseen ja
mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.
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Kannustamme oppilaitamme näkemään liikunnan mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena sekä
pyrimme löytämään jokaiselle oppilaallemme ominaisen tavan pitää fyysistä aktiivisuuttaan
yllä. Ohjauksessamme on tärkeää tukea oppilaamme positiivisen minäkuvan kehittymistä sekä
ennen kaikkea pitää yllä liikunnan ja tekemisen iloa. Kannustamme ja tuemme oppilaamme
muodostamaan käsitystä omien taitojensa ja itseohjautuvuutensa kehittymisestä.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja näin
pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät ja johdonmukaiset toimintatapamme
helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää
opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia oppimistekniikoita.
Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Otamme erilaiset oppijat huomioon
oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme lähtökohtana
on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa. Tarjoamme
opetuksessamme haasteita myös liikunnallisesti lahjakkaille oppilaillemme.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7–9
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla
ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä
liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.
Liikunnan arviointi perustuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin.
Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2–6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7–10), joten
fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia
ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten,
että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona liikunnan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt liikunnan
oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle
7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana
on liikunnan oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi.
Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun
oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen
tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan liikunnan
oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin.
Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai
heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy liikunnan
oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Liikunnan arviointimme on vuosiluokilla 7-9 numeerista. Arviointimme on monipuolista ja
jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon eri tavoin osoitetun osaamisen. Oppilaiden kanssa
käytävä keskustelu toimii välittömänä palautekanavana ja yhteissuunnittelumme perustana.
Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta kehittymisestään liikkujana. Opettajamme
seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme kehittymistä ja keskustelee hänen kanssaan
edistymisestä. Opettajamme tukee arvioinnin avulla oppilaamme myönteistä käsitystä itsestä
liikkujana.
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Liikunnassa osaaminen kertyy kumuloituvasti aikaisemman osaamisen jatkoksi. Päättöarvioinnin
kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.

Otamme arvioinnissa huomioon oppilaan mahdolliset fyysisen toimintakyvyn rajoitteet. Käytämme
arvioinnissa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan
osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee liikuntaa
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona liikunnan opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntamuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu aktiivisesti ja harjoittelee
opetettuja liikuntamuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu liikuntatunneille ja kokeilee
erilaisia liikuntamuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu satunnaisesti ja valikoiden
liikuntatuntien toimintaan.

S1 Fyysinen toimintakyky

Vuosiluokat 7-9

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
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Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.
Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).
Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää ja osaa kertoa tekemiään
havaintoja sekä yhdistää niitä toimintaansa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tekee havaintojen pohjalta
useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja
erilaisissa liikuntatilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa joitain havaintojaan ja
hyödyntää niitä opettajan auttamana omassa
toiminnassaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas valitsee tarkoituksenmukaisia
havaintoja ratkaisunteon perustaksi, pystyy
perustelemaan ratkaisunsa ja sopeuttaa
liikkumistaan niiden mukaan.

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.
Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).
Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan,
jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää tasapainoja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää tasapainoja liikkumistaitoja joissakin opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa
liikuntamuodoissa.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
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oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.
Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).
Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää välineenkäsittelytaitoja
joissakin opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.
Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).
Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa ja valita erilaisten
fyysisten kunto-ominaisuuksien arviointiin
soveltuvia menetelmiä ja harjoittaa
omatoimisesti joitain fyysisiä ominaisuuksiaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa joitain fyysisten kuntoominaisuuksien arviointimenetelmiä ja toisen
ohjauksessa harjoittaa ominaisuuksiaan

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa arvioida fyysisiä kuntoominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
heikkouksiaan ja tunnistamisen perusteella
osaa ylläpitää ja kehittää fyysisiä kuntoominaisuuksiaan

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.

Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).

Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja
pelastaa vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa uida 10 m.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa uida*, pelastautua ja pelastaa
vedestä (*Pohjoismaisen uimataidon kriteeri).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ui 50 m käyttäen kahta uintitapaa ja
sukeltaa 5 m.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa uida sujuvasti kahdella
uintitavalla sekä pelastautua ja pelastaa
vedestä eri tavoilla

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).

Vuosiluokat 7-9

Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.
Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).
Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
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Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan
turvallisesti ja asiallisesti, sekä toimii ja
varustautuu yleensä ohjeiden mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää turvallisuuteen liittyviä
riskitekijöitä ja toimii tunnilla turvallisesti sekä
varustautuu asiallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti sekä
edistää turvallisuutta liikuntatunneilla.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa
yrittäen (palloilut, kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta,
musiikkiliikunta ja lumi- ja jääliikunta).
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia harjoitteita, joissa opitaan hahmottamaan omaa
kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa (pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi,
yleistaitoharjoittelu).

Oppilas saa mahdollisuuden kehittää välineenkäsittelytaitoja (heittäminen, kiinniottaminen,
haltuun ottaminen, potkiminen, syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, työntäminen).
Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden harjoittaa fyysisiä ominaisuuksia perusliikunnan,
pallopelien, uinnin, suunnistuksen, voimistelun ja kehonhuollon avulla.
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Opettaja ohjaa oppilasta erilaisissa tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittävissä liikuntamuodoissa,
kuten voimistelu välineillä, suunnistus, kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu, jääpelit, pallopelit ja
hiihto.

Oppilasta ohjataan ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle
hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden harjoittaa monipuolisesti erilaisia vedessä etenemistapoja
(esim. liukuminen, sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti ym.).
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa ja
edistää ryhmän toimintaa ja oppimista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla ja toiset huomioon
ottaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas työskentelee valikoimiensa ihmisten
kanssa sekä säätelee toimintaansa ja
tunneilmaisuaan niin, että pystyy toimimaan
liikuntatilanteissa muiden kanssa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan ja noudattamaan annettuja ohjeita.
Tavoitteena on toimia yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat ja
toiset huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle erilaisia harjoituksia, leikkejä ja pelejä, joissa kehitetään minäkuvaa,
itsesäätelyn taitoja, tunnetaitoja ja ihmissuhdetaitoja.
Oppilasta ohjataan olemaan kohtelias, ystävällinen, vastuullinen sekä olemaan tasapuolinen
kaikkia kohtaan.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa
harjoitellaan reilun pelin periaatteita, empaattisuutta ja vastuullisuutta. Noudatetaan eri liikuntaja pelimuotojen sääntöjä.

Vuosiluokat 7-9

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja
antaa muille työrauhan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas kantaa vastuuta yhteisestä
toiminnasta ja edistää sitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa reilun pelin periaatteita
ja kantaa satunnaisesti vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta kuuntelemaan ja noudattamaan annettuja ohjeita.
Tavoitteena on toimia yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat ja
toiset huomioiden.
Opettaja luo oppilaalle erilaisia harjoituksia, leikkejä ja pelejä, joissa kehitetään minäkuvaa,
itsesäätelyn taitoja, tunnetaitoja ja ihmissuhdetaitoja.
Oppilasta ohjataan olemaan kohtelias, ystävällinen, vastuullinen sekä olemaan tasapuolinen
kaikkia kohtaan.
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia pari- ja ryhmätehtäviä, harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa
harjoitellaan reilun pelin periaatteita, empaattisuutta ja vastuullisuutta. Noudatetaan eri liikuntaja pelimuotojen sääntöjä.
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan
itsenäisen työskentelyn taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan
ja osaa työskennellä ajoittain itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee yleensä vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, miten voi ottaa vastuuta
omasta toiminnasta, ja toimii opettajan
ohjaamana.
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Osaamisen kuvaus

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle muodostuu erilaisten tehtävien, harjoitusten, pelien ja leikkien avulla tilanteita, joissa
harjoitellaan vastuunottamista ja pitkäjänteistä työskentelyä.
Opettaja ohjaa oppilasta kokeilemaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia
tehtäviä. Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä
opettajalta että muilta oppilailta.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitystä omalle hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua eri liikuntamuotoihin. Opettaja antaa tietoa
liikunnan harrastusmahdollisuuksista lähialueilla
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilaalle muodostuu erilaisten tehtävien, harjoitusten, pelien ja leikkien avulla tilanteita, joissa
harjoitellaan vastuunottamista ja pitkäjänteistä työskentelyä.
Opettaja ohjaa oppilasta kokeilemaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia
tehtäviä. Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä
opettajalta että muilta oppilailta.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitystä omalle hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua eri liikuntamuotoihin. Opettaja antaa tietoa
liikunnan harrastusmahdollisuuksista lähialueilla
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T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle muodostuu erilaisten tehtävien, harjoitusten, pelien ja leikkien avulla tilanteita, joissa
harjoitellaan vastuunottamista ja pitkäjänteistä työskentelyä.
Opettaja ohjaa oppilasta kokeilemaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia
tehtäviä. Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä
opettajalta että muilta oppilailta.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitystä omalle hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua eri liikuntamuotoihin. Opettaja antaa tietoa
liikunnan harrastusmahdollisuuksista lähialueilla
T13
tutustuttaa
oppilas
yleisten
liikuntamuotojen
harrastamiseen
liittyviin
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
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S3 Psyykkinen toimintakyky

Paikallinen tarkennus
Oppilaalle muodostuu erilaisten tehtävien, harjoitusten, pelien ja leikkien avulla tilanteita, joissa
harjoitellaan vastuunottamista ja pitkäjänteistä työskentelyä.
Opettaja ohjaa oppilasta kokeilemaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia
tehtäviä. Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä
opettajalta että muilta oppilailta.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitystä omalle hyvinvoinnille.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden tutustua eri liikuntamuotoihin. Opettaja antaa tietoa
liikunnan harrastusmahdollisuuksista lähialueilla

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa yrittäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntamuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu aktiivisesti ja harjoittelee
opetettuja liikuntamuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu liikuntatunneille ja kokeilee
erilaisia liikuntamuotoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu satunnaisesti ja valikoiden
liikuntatuntien toimintaan.

S1 Fyysinen toimintakyky

Vuosiluokat 7-9

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).
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Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.
Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.
Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää ja osaa kertoa tekemiään
havaintoja sekä yhdistää niitä toimintaansa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas tekee havaintojen pohjalta
useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja
erilaisissa liikuntatilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa joitain havaintojaan ja
hyödyntää niitä opettajan auttamana omassa
toiminnassaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas valitsee tarkoituksenmukaisia
havaintoja ratkaisunteon perustaksi, pystyy
perustelemaan ratkaisunsa ja sopeuttaa
liikkumistaan niiden mukaan.

S1 Fyysinen toimintakyky

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
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Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.

Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.
Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.
Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan,
jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää tasapainoja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää tasapainoja liikkumistaitoja joissakin opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa
tasapaino- ja liikkumistaitoja opetetuissa
liikuntamuodoissa.
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S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
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Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.
Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.
Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää välineenkäsittelytaitoja
joissakin opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
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Osaamisen kuvaus

tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.
Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.
Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa ja valita erilaisten
fyysisten kunto-ominaisuuksien arviointiin
soveltuvia menetelmiä ja harjoittaa
omatoimisesti joitain fyysisiä ominaisuuksiaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa joitain fyysisten kuntoominaisuuksien arviointimenetelmiä ja toisen
ohjauksessa harjoittaa ominaisuuksiaan

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa arvioida fyysisiä kuntoominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ja
heikkouksiaan ja tunnistamisen perusteella
osaa ylläpitää ja kehittää fyysisiä kuntoominaisuuksiaan

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.
Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).

Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
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Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.

skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja
pelastaa vedestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa uida 10 m.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa uida*, pelastautua ja pelastaa
vedestä (*Pohjoismaisen uimataidon kriteeri).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ui 50 m käyttäen kahta uintitapaa ja
sukeltaa 5 m.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa uida sujuvasti kahdella
uintitavalla sekä pelastautua ja pelastaa
vedestä eri tavoilla

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.
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Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.
Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
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Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan
turvallisesti ja asiallisesti, sekä toimii ja
varustautuu yleensä ohjeiden mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ymmärtää turvallisuuteen liittyviä
riskitekijöitä ja toimii tunnilla turvallisesti sekä
varustautuu asiallisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti sekä
edistää turvallisuutta liikuntatunneilla.

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
Paikallinen tarkennus
Opettaja luo oppilaalle monipuolisia toiminnallisia tehtäviä, harjoitteita ja pelejä (palloilut,
kehonhallintaharjoitteet, kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, luontoliikunta, musiikkiliikunta ja
lumi- ja jääliikunta).

Oppilas saa mahdollisuuden syventää tasapaino ja liikkumistaitojaan monipuolisten
liikuntamuotojen parissa (mm. voimistelu, musiikkiliikunta, luistelu, perusliikunta).
Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään välineenkäsittelytaitoja mm. jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, pesäpallossa, salibandyssa ja sulkapallossa.
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Opettaja ohjaa oppilasta kehittämään monipuolisesti havainto- ja ratkaisuntekotaitoja mm.
pallopelien, tanssin, suunnistuksen yleistaitoharjoittelun, liikuntaleikkien ja kuntosaliharjoitteiden
avulla.

Opettaja opettaa oppilasta arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä esim. Move!:n avulla.
Suoritetaan mittaukset Move!järjestelmällä.
Oppilas harjoittelee ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia, kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja kestävyys.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa vedessä liikkumisen taitoja erilaisten
uintitekniikoiden ja vesipelien avulla. Oppilas syventää vesipelastustaitoja (veden polkeminen,
skullaus, kylkiuinti, apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, vedessä hinaaminen, pelastushyppy
ym.).
Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä ja maastossa.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa ja
edistää ryhmän toimintaa ja oppimista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla ja toiset huomioon
ottaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas työskentelee valikoimiensa ihmisten
kanssa sekä säätelee toimintaansa ja
tunneilmaisuaan niin, että pystyy toimimaan
liikuntatilanteissa muiden kanssa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita toiset huomioon ottaen. Oppilasta ohjataan
olemaan kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen tasapuolisesti kaikkia kohtaan.
Opettaja luo oppilaalle erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, pelejä ja leikkejä, joissa harjoitellaan reilun
pelin periaatteita, empaattisuutta ja vastuullisuutta.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1686

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja
antaa muille työrauhan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas kantaa vastuuta yhteisestä
toiminnasta ja edistää sitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa reilun pelin periaatteita
ja kantaa satunnaisesti vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas oppii tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita toiset huomioon ottaen. Oppilasta ohjataan
olemaan kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen tasapuolisesti kaikkia kohtaan.
Opettaja luo oppilaalle erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, pelejä ja leikkejä, joissa harjoitellaan reilun
pelin periaatteita, empaattisuutta ja vastuullisuutta.
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan
itsenäisen työskentelyn taitoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan
ja osaa työskennellä ajoittain itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee yleensä vastuullisesti ja
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa, miten voi ottaa vastuuta
omasta toiminnasta, ja toimii opettajan
ohjaamana.

Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
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tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas saa mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja ponnistelua sekä vastuunottoa vaativiin, yksin ja
yhdessä tehtäviin harjoituksiin
Opettaja auttaa oppilasta kehittämään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa.
Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että
muilta oppilailta.
Oppilas saa tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle sekä tutustuu erilaisten
harjoittelujen periaatteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan omaan kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana
itsearviointia.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden kokeilla monipuolisesti eri liikuntalajeja.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas saa mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja ponnistelua sekä vastuunottoa vaativiin, yksin ja
yhdessä tehtäviin harjoituksiin
Opettaja auttaa oppilasta kehittämään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa.
Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että
muilta oppilailta.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas saa tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle sekä tutustuu erilaisten
harjoittelujen periaatteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan omaan kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana
itsearviointia.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden kokeilla monipuolisesti eri liikuntalajeja.
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T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas saa mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja ponnistelua sekä vastuunottoa vaativiin, yksin ja
yhdessä tehtäviin harjoituksiin
Opettaja auttaa oppilasta kehittämään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa.
Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että
muilta oppilailta.
Oppilas saa tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle sekä tutustuu erilaisten
harjoittelujen periaatteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan omaan kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana
itsearviointia.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden kokeilla monipuolisesti eri liikuntalajeja.
T13
tutustuttaa
oppilas
yleisten
liikuntamuotojen
harrastamiseen
liittyviin
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas saa mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja ponnistelua sekä vastuunottoa vaativiin, yksin ja
yhdessä tehtäviin harjoituksiin
Opettaja auttaa oppilasta kehittämään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa.
Oppilasta opetetaan antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että
muilta oppilailta.
Oppilas saa tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle sekä tutustuu erilaisten
harjoittelujen periaatteisiin.
Opettaja ohjaa oppilasta pohtimaan omaan kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana
itsearviointia.
Opettaja luo oppilaalle mahdollisuuden kokeilla monipuolisesti eri liikuntalajeja.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja opetetuissa
liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää välineenkäsittelytaitoja
joissakin opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää ja yhdistää
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa
välineenkäsittelytaitoja useimmissa
opetetuissa liikuntamuodoissa.

S1 Fyysinen toimintakyky

Vuosiluokat 7-9

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan
havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia
tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja
vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä
palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa
oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen
opetusta.
Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä
toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta liikkumaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. Oppilas kokeilee
ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja –lajeja parhaansa yrittäen.
Opettaja ohjaa oppilasta tilanteissa, joissa oppilaalla on mahdollisuus kehittää
monipuolisesti havaintoja ratkaisuntekotaitoja mm. pallopeleissä, suunnistuksessa, tanssissa,
yleistaitoharjoittelussa, liikuntaleikeissä ja kuntosaliharjoittelussa.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa liikkumis- ja tasapainotaitoja kehittäviä liikuntamuotoja.
Opettaja luo oppilaalle harjoitteita, joissa on monipuolisia välineenkäsittelytaitoja ja niiden
soveltamista kehittäviä liikuntamuotoja(mm. jää, lumi, perus- ja musiikkiliikunta sekä palloilut ja
voimistelut).
Oppilas oppii arvioimaan omaa fyysistä toimintakykyä ja ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien
ylläpitämisen merkitystä omalle hyvinvoinnille.
Oppilas harjoittelee voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta mm. perusliikunnassa,
pallopeleissä,
uinnissa,
suunnistuksessa,
voimisteluissa,
kuntosaliharjoittelussa
ja
kehonhuollossa.
Oppilas harjoittelee ja syventää taitoa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa ja
edistää ryhmän toimintaa ja oppimista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas työskentelee eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla ja toiset huomioon
ottaen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas työskentelee kaikkien kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas työskentelee valikoimiensa ihmisten
kanssa sekä säätelee toimintaansa ja
tunneilmaisuaan niin, että pystyy toimimaan
liikuntatilanteissa muiden kanssa.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä
säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.

Opettaja opettaa oppilasta toimimaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti
turvallisuusnäkökohdat ja toiset huomioiden. Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja noudattamaan
annettuja ohjeita.
Oppilas harjoittelee opettajan ohjauksessa ilmaisemaan omia tunteita toiset huomioon ottaen
sekä auttamaan ja kannustamaan muita oppilaita.
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Opettaja ohjaa oppilasta noudattamaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa sekä
ottamaan vastuuta yhteisistä asioista
T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.
Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan
vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten
tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle,
tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee opettajan tuella pitkäjänteisyyttä ja ponnistelua sekä vastuunottoa vaativia,
yksin ja yhdessä tehtäviä harjoituksia ja tehtäviä.
Opettaja luo oppilaalle iloa ja virkistystä tuottavia liikuntatehtäviä.
Opettaja auttaa oppilasta pohtimaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan
merkitystä omalle hyvinvoinnille.
Oppilas pohtii omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana itsearviointia.
Oppilas kokeilee eri liikuntamuotoja.

Maantieto
Maantiedon tehtävä
Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita
ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa
sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa
saamaansa alueelliseen kehikkoon.

Vuosiluokat 7-9

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen
alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan
huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan
eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.
Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen
yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja
ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten
ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa.
Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa
toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja
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tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian
käyttö edistää myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa.
Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään
toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa
oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia
oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon
käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota.
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja
tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä.
Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla
maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys
ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden
ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan
ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan
kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan
kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä.
Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden
spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa.
Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa.
Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja
kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla
oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa
oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä
yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.
Kannustamme
oppilastamme
näkemään
maantiedon
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaamme kasvua ympäristöään kunnioittavaksi,
vastuulliseksi yksilöksi. Ohjaamme oppilastamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme
häntä tulkitsemaan, vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Ohjauksessamme tärkeää on kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen
käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden
kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa.

Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.
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Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset ja kehitykselliset erot
huomioon opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä.
Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme
käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi
opetamme oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee
opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa
oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen
avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja
soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon summatiivisessa arvioinnissa oppilailla
tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden
tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen
arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan
työskentelytaitoja.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt maantiedon
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8
tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on
maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on
saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen
vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen
4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän
tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman
osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman
suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon
päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantiedossa tarkoitetaan
esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä,
välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana.
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.
Maantiedon arviointimme on numeerista. Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta
oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan
omaa edistymistään. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua
ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan
oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja
kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Vuosiluokat 7-9

Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet oppilaamme arvioinnissa. Käytämme
arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin
osoittamaan osaamisensa. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän
opiskelee maantietoa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin
hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
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valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää karttakuvan
peruspiirteitä tarkoituksenmukaisesti, kuten
soveltaa kohteiden sijaintia ja nimistöä
maantieteellisten ilmiöiden kuvailussa ja
selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin kaupunkeja ja
keskeisimpiä kohteita Suomesta sekä valtioita
Euroopasta ja muualta maailmasta sekä tietää
nimeämiensä kohteiden ja valtioiden sijainnin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa maapallon karttakuvan
peruspiirteet, kuten vuoristoja, nie-mimaita,
salmia ja merialueita, sekä tietää keskeisten
kohteiden sijainnin ja nimistön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa maanosan ja valtion
eron. Oppilas nimeää kartalta valtameret ja
maanosat.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla

Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä esimerkkien
avulla. Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle
keskeisimmät maapallon ilmasto- ja
kasvillisuusalueet ja kertoo joitakin niiden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas antaa
esimerkkejä luonnonmaisemien syntyyn
vaikuttaneista tekijöistä Suomessa ja
maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä esimerkkien
avulla. Oppilas nimeää lämpövyöhykkeet.
Oppilas nimeää ja antaa esimerkkejä joistakin
ilmasto- ja kasvillisuusalueista. Oppilas
tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia
Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää Maan planetaarisuuden
sekä osaa selittää maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä ja kertoa
miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan.
Oppilas osaa vertailla maapallon keskeisimpiä
ilmasto- ja kasvillisuusalueita ja selittää niiden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas selittää
luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä maapallon
muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä.
Oppilas nimeää erilaisia luonnonmaisemia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla

Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon
eri alueilla
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää erilaisista
ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa
ja muualla maailmassa ja perustella syntyyn
vaikuttaneita tekijöitä. Oppilas kuvailee
kulttuurien piirteiden vaihtelua Suomessa ja
muualla maailmassa. Oppilas selittää, mitkä
tekijät vaikuttavat kulttuurimaisemien syntyyn
Suomessa ja muualla maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ihmismaantieteellisistä
ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa.
Oppilas kertoo, millaiset tekijät vaikuttavat
kulttuurien piirteisiin eri alueilla. Oppilas
vertailee kulttuurimaisemia eri alueilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ja antaa esimerkkejä
ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja
muualla maailmassa. Oppilas nimeää joitakin
tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurien piirteisiin.
Oppilas kuvailee erilaisia kulttuurimaisemia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin
ihmismaantieteellisiä ilmiötä, kuten väestö,
elinkeinot, liikennemuodot ja matkailu
Suomessa ja muualla maailmassa.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
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Paikallinen tarkennus

Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisen toimintaan Suomessa ja
eri puolilla maapalloa. Oppilas kertoo, miksi
luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen
toimintaan, kuten elinkeinoihin. Oppilas
nimeää erilaisia luonnonvaroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen
toimintaan. Oppilas luokittelee luonnonvaroja
niiden kestävyyden näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisen toimintaan ja nimeää
alueellisia esimerkkejä niistä. Oppilas
perustelee, miten ihmisen toiminta aiheuttaa
erilaisia ympäristöongelmia. Oppilas osaa
selittää luonnonvarojen kestävän käytön ja
ympäristöongelmien suhteita ja perustella
luonnonvarjojen kestävän käytön merkityksen.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
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S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ilmiöitä käyttäen
maantieteen peruskäsitteitä. Oppilas kuvailee
alueiden välisiä eroja joillakin aluetasoilla.
Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja
pohtii vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa määritellä maantieteellisiä
peruskäsitteitä. Oppilas tunnistaa eri
aluetasoja, kuten oma lähiympäristö, kunta,
Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas
kuvailee aluetta kartoista tai kuvista. Oppilas
muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä
yksinkertaisia maantieteellisiä kysymyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ilmiöitä käyttämällä
tarkoituksenmukaisesti maantieteellisiä
käsitteitä. Oppilas vertailee maantieteellisiä
ilmiöitä eri aluetasoilla ja selittää syitä
alueiden välisiin eroihin. Oppilas esittää
perusteltuja maantieteellisiä kysymyksiä ja
vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa keskeisten maantieteen
peruskäsitteiden merkityksen. Oppilas
kuvailee aluetta kartoista tai kuvista.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
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Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa ilmaista kohteen sijainnin
ilmansuuntien avulla. Oppilas tunnistaa
ja nimeää karttamerkkejä. Oppilas mittaa
janamittakaavan avulla etäisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
eri karttatyyppejä sekä ilma- ja satelliittikuvia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ilmansuunnat. Oppilas tunnistaa
ja nimeää joitakin karttamerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa suunnata maastokartan
todellisuuden mukaisesti ja liikkua
maastossa kartan avulla. Oppilas mittaa
suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä
kartalla.
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S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä
laatimistaan kartoista, diagrammeista,
muusta geomedia-aineistosta sekä muista
maantieteellisistä malleista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja,
karttoja sekä karttapalveluja maantieteellisistä
ilmiöistä. Oppilas laatii yksinkertaisia karttoja
ja diagrammeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa yksinkertaisia asioita
kartoilta, diagrammeista ja kuvista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja,
karttoja, karttapalveluja sekä muuta
geomediaa maantieteellisistä ilmiöistä.
Oppilas laatii karttoja, diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä malleja.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla

Vuosiluokat 7-9

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toteuttaa rakenteeltaan
selkeän maantieteellisen tutkimuksen.
Oppilas havainnollistaa ja esittää tuloksiaan
monipuolisesti geomedian avulla ja liittää
tutkimustulokset osaksi maantieteellisiä
ilmiöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas
osaa valita sopivan tavan tutkimustulosten
esittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu pienimuotoisen
tutkimuksen toteutukseen ja osaa kertoa, mitä
tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toteuttaa maantieteellisen
tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa
tutkimustuloksia geomedian avulla sekä
esittää tutkimustuloksia maantieteelle
ominaisella tavalla.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
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S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin
itsenäisesti ohjeen mukaan. Oppilas
osaa havainnoida ympäristön muutoksia,
kuten ilmastonmuutosta ja luonnon
monimuotoisuuden heikkenemistä Suomessa
ja muualla maailmassa, ja antaa esimerkkejä
näistä. Oppilas seuraa maantieteellisiin
ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee
havaintoja käsiteltävään ilmiöön. Oppilas osaa
selittää syitä ympäristön muutosten taustalla.
Oppilas arvioi kriittisesti seuraamiensa
maantieteellisten tapahtumien vaikutuksia
omassa lähiympäristössä, Suomessa tai koko
maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee
havaintoja opettajan ohjaamana käsiteltävään
ilmiöön. Oppilas osaa kertoa ympäristön
muutoksista ja nimeää syitä keskeisimpiin
ympäristön muutoksiin. Oppilas seuraa
maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia
tapahtumia ja selittää joidenkin tapahtumien
taustoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ohjatusti.
Oppilas osaa tunnistaa ympäristön muutoksia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
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Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
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Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan
ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä.
Oppilas esittää maantieteellistä tietoa
omin sanoin. Oppilas kuuntelee toisten
näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään
maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia kannustavana
ryhmän jäsenenä. Oppilas perustelee
esittämäänsä maantieteellistä tietoa. Oppilas
perustelee maantieteellisen tiedon pohjalta
johdonmukaisesti omia näkemyksiään
maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia ohjatusti osana ryhmää.
Oppilas erottaa toisistaan maantieteellisen
tiedon ja mielipiteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti ryhmän
jäsenenä. Oppilas esittää maantieteellistä
tietoa oppiaineelle ominaisella tavalla. Oppilas
esittää perusteluja omille näkemyksilleen
maantieteellisistä asioista.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
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S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden
monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu lähiympäristön vaalimiseen.
Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua
ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin
ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja osallistuu
lähiympäristön vaalimiseen. Oppilas
selittää, miten voi osallistua ja vaikuttaa
lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja
alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu ohjatusti lähiympäristön
vaalimiseen, kuten viihtyisyyden tai
turvallisuuden parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa suunnitella keinoja
lähiympäristön vaalimiseen ja toteuttaa
niistä jonkin. Oppilas vertailee ja arvioi
eri osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja
alueellisiin kehityskysymyksiin.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
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S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
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Vuosiluokat 7-9

Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
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Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan
ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Alueellisen identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutkimaan maapallon karttakuvaa jäsentyneesti ja samalla edesauttaa
oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilas opettelee maanosat ja valtameret, kertaa
ilmansuunnat, leveys- ja pituuspiirit sekä oppii määrittämään kartasta paikkoja koordinaattien
avulla
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu maanosiin ja tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä pyrkii
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Amerikassa, Afrikassa ja
Aasiassa.
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan maanosien kehitystä myös historiallisesta perspektiivistä
käsin esimerkiksi Amerikka ennen ja nyt.
Seurataan käsiteltävänä olevan maanosan uutistapahtumia ja sijoitetaan uutiset kartalle ja
pohditaan uutistapahtumien taustoja.
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokaudenja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän
perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

Oppilas kertaa planetaarisuuteen, ja sen vaikutuksiin liittyviä asioita. Samalla oppilas syventää
aiempaa tietoaan maapallon erityislaatuisuudesta planeetoiden joukossa ja selvittää opettajan
ohjauksessa elämän perusedellytyksiä maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä
kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto.
Oppilaan kanssa kerrataan
kasvillisuusvyöhykkeet.

vuorokauden-

ja

vuodenaikojen

vaihtelu

sekä

ilmastoja
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Paikallinen tarkennus

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu ihmisten elämään ja eri kulttuureihin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tuetaan
oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan ja esittämään maantieteellistä tietoa.
Oppilas tekee yksilö- tai ryhmätyön jostakin maanosasta tai maanosassa sijaitsevassa maasta.
Oppikokonaisuudessa hyödynnetään kuvataiteen, musiikin, historian, uskonnon ja äidinkielen
oppitunteja.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää karttakuvan
peruspiirteitä tarkoituksenmukaisesti, kuten
soveltaa kohteiden sijaintia ja nimistöä
maantieteellisten ilmiöiden kuvailussa ja
selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin kaupunkeja ja
keskeisimpiä kohteita Suomesta sekä valtioita
Euroopasta ja muualta maailmasta sekä tietää
nimeämiensä kohteiden ja valtioiden sijainnin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa maapallon karttakuvan
peruspiirteet, kuten vuoristoja, nie-mimaita,
salmia ja merialueita, sekä tietää keskeisten
kohteiden sijainnin ja nimistön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa maanosan ja valtion
eron. Oppilas nimeää kartalta valtameret ja
maanosat.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Vuosiluokat 7-9

Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
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Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä esimerkkien
avulla. Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle
keskeisimmät maapallon ilmasto- ja
kasvillisuusalueet ja kertoo joitakin niiden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas antaa
esimerkkejä luonnonmaisemien syntyyn
vaikuttaneista tekijöistä Suomessa ja
maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä esimerkkien
avulla. Oppilas nimeää lämpövyöhykkeet.
Oppilas nimeää ja antaa esimerkkejä joistakin
ilmasto- ja kasvillisuusalueista. Oppilas
tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia
Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää Maan planetaarisuuden
sekä osaa selittää maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä ja kertoa
miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan.
Oppilas osaa vertailla maapallon keskeisimpiä
ilmasto- ja kasvillisuusalueita ja selittää niiden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas selittää
luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä maapallon
muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä.
Oppilas nimeää erilaisia luonnonmaisemia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.

Vuosiluokat 7-9

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon
eri alueilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää erilaisista
ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa
ja muualla maailmassa ja perustella syntyyn
vaikuttaneita tekijöitä. Oppilas kuvailee
kulttuurien piirteiden vaihtelua Suomessa ja
muualla maailmassa. Oppilas selittää, mitkä
tekijät vaikuttavat kulttuurimaisemien syntyyn
Suomessa ja muualla maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ihmismaantieteellisistä
ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa.
Oppilas kertoo, millaiset tekijät vaikuttavat
kulttuurien piirteisiin eri alueilla. Oppilas
vertailee kulttuurimaisemia eri alueilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ja antaa esimerkkejä
ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja
muualla maailmassa. Oppilas nimeää joitakin
tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurien piirteisiin.
Oppilas kuvailee erilaisia kulttuurimaisemia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin
ihmismaantieteellisiä ilmiötä, kuten väestö,
elinkeinot, liikennemuodot ja matkailu
Suomessa ja muualla maailmassa.
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Osaamisen kuvaus

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.

Vuosiluokat 7-9

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisen toimintaan Suomessa ja
eri puolilla maapalloa. Oppilas kertoo, miksi
luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen
toimintaan, kuten elinkeinoihin. Oppilas
nimeää erilaisia luonnonvaroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen
toimintaan. Oppilas luokittelee luonnonvaroja
niiden kestävyyden näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisen toimintaan ja nimeää
alueellisia esimerkkejä niistä. Oppilas
perustelee, miten ihmisen toiminta aiheuttaa
erilaisia ympäristöongelmia. Oppilas osaa
selittää luonnonvarojen kestävän käytön ja
ympäristöongelmien suhteita ja perustella
luonnonvarjojen kestävän käytön merkityksen.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.

Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ilmiöitä käyttäen
maantieteen peruskäsitteitä. Oppilas kuvailee
alueiden välisiä eroja joillakin aluetasoilla.
Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja
pohtii vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa määritellä maantieteellisiä
peruskäsitteitä. Oppilas tunnistaa eri
aluetasoja, kuten oma lähiympäristö, kunta,
Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas
kuvailee aluetta kartoista tai kuvista. Oppilas
muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä
yksinkertaisia maantieteellisiä kysymyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ilmiöitä käyttämällä
tarkoituksenmukaisesti maantieteellisiä
käsitteitä. Oppilas vertailee maantieteellisiä
ilmiöitä eri aluetasoilla ja selittää syitä
alueiden välisiin eroihin. Oppilas esittää
perusteltuja maantieteellisiä kysymyksiä ja
vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa keskeisten maantieteen
peruskäsitteiden merkityksen. Oppilas
kuvailee aluetta kartoista tai kuvista.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
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Paikallinen tarkennus

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa ilmaista kohteen sijainnin
ilmansuuntien avulla. Oppilas tunnistaa
ja nimeää karttamerkkejä. Oppilas mittaa
janamittakaavan avulla etäisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
eri karttatyyppejä sekä ilma- ja satelliittikuvia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ilmansuunnat. Oppilas tunnistaa
ja nimeää joitakin karttamerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa suunnata maastokartan
todellisuuden mukaisesti ja liikkua
maastossa kartan avulla. Oppilas mittaa
suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä
kartalla.
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S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.

Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
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S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä
laatimistaan kartoista, diagrammeista,
muusta geomedia-aineistosta sekä muista
maantieteellisistä malleista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja,
karttoja sekä karttapalveluja maantieteellisistä
ilmiöistä. Oppilas laatii yksinkertaisia karttoja
ja diagrammeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa yksinkertaisia asioita
kartoilta, diagrammeista ja kuvista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja,
karttoja, karttapalveluja sekä muuta
geomediaa maantieteellisistä ilmiöistä.
Oppilas laatii karttoja, diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä malleja.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.

Vuosiluokat 7-9

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
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äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toteuttaa rakenteeltaan
selkeän maantieteellisen tutkimuksen.
Oppilas havainnollistaa ja esittää tuloksiaan
monipuolisesti geomedian avulla ja liittää
tutkimustulokset osaksi maantieteellisiä
ilmiöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas
osaa valita sopivan tavan tutkimustulosten
esittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu pienimuotoisen
tutkimuksen toteutukseen ja osaa kertoa, mitä
tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toteuttaa maantieteellisen
tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa
tutkimustuloksia geomedian avulla sekä
esittää tutkimustuloksia maantieteelle
ominaisella tavalla.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
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asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin
itsenäisesti ohjeen mukaan. Oppilas
osaa havainnoida ympäristön muutoksia,
kuten ilmastonmuutosta ja luonnon
monimuotoisuuden heikkenemistä Suomessa
ja muualla maailmassa, ja antaa esimerkkejä
näistä. Oppilas seuraa maantieteellisiin
ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee
havaintoja käsiteltävään ilmiöön. Oppilas osaa
selittää syitä ympäristön muutosten taustalla.
Oppilas arvioi kriittisesti seuraamiensa
maantieteellisten tapahtumien vaikutuksia
omassa lähiympäristössä, Suomessa tai koko
maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee
havaintoja opettajan ohjaamana käsiteltävään
ilmiöön. Oppilas osaa kertoa ympäristön
muutoksista ja nimeää syitä keskeisimpiin
ympäristön muutoksiin. Oppilas seuraa
maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia
tapahtumia ja selittää joidenkin tapahtumien
taustoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ohjatusti.
Oppilas osaa tunnistaa ympäristön muutoksia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Vuosiluokat 7-9

Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
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äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan
ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä.
Oppilas esittää maantieteellistä tietoa
omin sanoin. Oppilas kuuntelee toisten
näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään
maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia kannustavana
ryhmän jäsenenä. Oppilas perustelee
esittämäänsä maantieteellistä tietoa. Oppilas
perustelee maantieteellisen tiedon pohjalta
johdonmukaisesti omia näkemyksiään
maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia ohjatusti osana ryhmää.
Oppilas erottaa toisistaan maantieteellisen
tiedon ja mielipiteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti ryhmän
jäsenenä. Oppilas esittää maantieteellistä
tietoa oppiaineelle ominaisella tavalla. Oppilas
esittää perusteluja omille näkemyksilleen
maantieteellisistä asioista.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
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S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden
monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu lähiympäristön vaalimiseen.
Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua
ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin
ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja osallistuu
lähiympäristön vaalimiseen. Oppilas
selittää, miten voi osallistua ja vaikuttaa
lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja
alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu ohjatusti lähiympäristön
vaalimiseen, kuten viihtyisyyden tai
turvallisuuden parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa suunnitella keinoja
lähiympäristön vaalimiseen ja toteuttaa
niistä jonkin. Oppilas vertailee ja arvioi
eri osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja
alueellisiin kehityskysymyksiin.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
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S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
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Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen
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T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan
ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Alueellisen identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden
tunnistaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilaat tutustuvat Euroopan karttaan, sen valtioihin ja pääkaupunkeihin ja osaavat etsiä ja
tunnistaa ne kartalta.
Oppilaiden opiskelussa hyödynnetään geomediataitoja eli tutustutaan Eurooppaan videoiden,
internetistä löytyvien erilaisten karttojen ja sähköisten aineistojen avulla.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta aktivoidaan seuraamaan uutisia sovitun jakson ajan liittyen Eurooppaan. Pohditaan
ryhmässä uutistapahtumien taustoja ja niiden alueellisia merkityksiä. Sisältöalue integroidaan
äidinkieleen, samalla hyödynnetään oppiaineiden yhteisiä sisältöjä kuten esimerkiksi uutiset,
niiden lukeminen ja kirjoittaminen sekä tutustutaan sanallisiin ja kuvallisiin vaikuttamisen keinoihin.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.

Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
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Vuosiluokat 7-9

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan selvittämään EU:n ja Euroopan maiden näkökulmia luonnonvarojen
kestävään käyttöön sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään kestävä elämäntavan vaikutuksia
Euroopan tasolla. Oppilas perehtyy globalisaation näkökulmasta ympäristönmuutokseen,
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää karttakuvan
peruspiirteitä tarkoituksenmukaisesti, kuten
soveltaa kohteiden sijaintia ja nimistöä
maantieteellisten ilmiöiden kuvailussa ja
selittämisessä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä joitakin kaupunkeja ja
keskeisimpiä kohteita Suomesta sekä valtioita
Euroopasta ja muualta maailmasta sekä tietää
nimeämiensä kohteiden ja valtioiden sijainnin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa maapallon karttakuvan
peruspiirteet, kuten vuoristoja, nie-mimaita,
salmia ja merialueita, sekä tietää keskeisten
kohteiden sijainnin ja nimistön.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa maanosan ja valtion
eron. Oppilas nimeää kartalta valtameret ja
maanosat.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
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S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
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Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa selittää maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä esimerkkien
avulla. Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle
keskeisimmät maapallon ilmasto- ja
kasvillisuusalueet ja kertoo joitakin niiden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas antaa
esimerkkejä luonnonmaisemien syntyyn
vaikuttaneista tekijöistä Suomessa ja
maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä esimerkkien
avulla. Oppilas nimeää lämpövyöhykkeet.
Oppilas nimeää ja antaa esimerkkejä joistakin
ilmasto- ja kasvillisuusalueista. Oppilas
tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia
Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas ymmärtää Maan planetaarisuuden
sekä osaa selittää maapallon muodon ja
liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä ja kertoa
miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan.
Oppilas osaa vertailla maapallon keskeisimpiä
ilmasto- ja kasvillisuusalueita ja selittää niiden
syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Oppilas selittää
luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä Suomessa ja maapallolla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä maapallon
muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä.
Oppilas nimeää erilaisia luonnonmaisemia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
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S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

1742

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon
eri alueilla
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää erilaisista
ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa
ja muualla maailmassa ja perustella syntyyn
vaikuttaneita tekijöitä. Oppilas kuvailee
kulttuurien piirteiden vaihtelua Suomessa ja
muualla maailmassa. Oppilas selittää, mitkä
tekijät vaikuttavat kulttuurimaisemien syntyyn
Suomessa ja muualla maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa ihmismaantieteellisistä
ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa.
Oppilas kertoo, millaiset tekijät vaikuttavat
kulttuurien piirteisiin eri alueilla. Oppilas
vertailee kulttuurimaisemia eri alueilla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä ja antaa esimerkkejä
ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja
muualla maailmassa. Oppilas nimeää joitakin
tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurien piirteisiin.
Oppilas kuvailee erilaisia kulttuurimaisemia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin
ihmismaantieteellisiä ilmiötä, kuten väestö,
elinkeinot, liikennemuodot ja matkailu
Suomessa ja muualla maailmassa.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
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monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisen toimintaan Suomessa ja
eri puolilla maapalloa. Oppilas kertoo, miksi
luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen
toimintaan, kuten elinkeinoihin. Oppilas
nimeää erilaisia luonnonvaroja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla, miten
luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen
toimintaan. Oppilas luokittelee luonnonvaroja
niiden kestävyyden näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää, miten luonnonympäristö
vaikuttaa ihmisen toimintaan ja nimeää
alueellisia esimerkkejä niistä. Oppilas
perustelee, miten ihmisen toiminta aiheuttaa
erilaisia ympäristöongelmia. Oppilas osaa
selittää luonnonvarojen kestävän käytön ja
ympäristöongelmien suhteita ja perustella
luonnonvarjojen kestävän käytön merkityksen.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvailla ilmiöitä käyttäen
maantieteen peruskäsitteitä. Oppilas kuvailee
alueiden välisiä eroja joillakin aluetasoilla.
Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja
pohtii vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa määritellä maantieteellisiä
peruskäsitteitä. Oppilas tunnistaa eri
aluetasoja, kuten oma lähiympäristö, kunta,
Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas
kuvailee aluetta kartoista tai kuvista. Oppilas
muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä
yksinkertaisia maantieteellisiä kysymyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa selittää ilmiöitä käyttämällä
tarkoituksenmukaisesti maantieteellisiä
käsitteitä. Oppilas vertailee maantieteellisiä
ilmiöitä eri aluetasoilla ja selittää syitä
alueiden välisiin eroihin. Oppilas esittää
perusteltuja maantieteellisiä kysymyksiä ja
vastauksia niihin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kertoa keskeisten maantieteen
peruskäsitteiden merkityksen. Oppilas
kuvailee aluetta kartoista tai kuvista.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
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monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
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Vuosiluokat 7-9

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa ilmaista kohteen sijainnin
ilmansuuntien avulla. Oppilas tunnistaa
ja nimeää karttamerkkejä. Oppilas mittaa
janamittakaavan avulla etäisyyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti
eri karttatyyppejä sekä ilma- ja satelliittikuvia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa ilmansuunnat. Oppilas tunnistaa
ja nimeää joitakin karttamerkkejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa suunnata maastokartan
todellisuuden mukaisesti ja liikkua
maastossa kartan avulla. Oppilas mittaa
suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä
kartalla.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Vuosiluokat 7-9

Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
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Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä
laatimistaan kartoista, diagrammeista,
muusta geomedia-aineistosta sekä muista
maantieteellisistä malleista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja,
karttoja sekä karttapalveluja maantieteellisistä
ilmiöistä. Oppilas laatii yksinkertaisia karttoja
ja diagrammeja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tunnistaa yksinkertaisia asioita
kartoilta, diagrammeista ja kuvista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja,
karttoja, karttapalveluja sekä muuta
geomediaa maantieteellisistä ilmiöistä.
Oppilas laatii karttoja, diagrammeja sekä
muita maantieteellisiä malleja.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Vuosiluokat 7-9

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toteuttaa rakenteeltaan
selkeän maantieteellisen tutkimuksen.
Oppilas havainnollistaa ja esittää tuloksiaan
monipuolisesti geomedian avulla ja liittää
tutkimustulokset osaksi maantieteellisiä
ilmiöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen
maantieteellisen tutkimuksen. Oppilas
osaa valita sopivan tavan tutkimustulosten
esittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu pienimuotoisen
tutkimuksen toteutukseen ja osaa kertoa, mitä
tutkimuksessa on tehty.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toteuttaa maantieteellisen
tutkimuksen. Oppilas havainnollistaa
tutkimustuloksia geomedian avulla sekä
esittää tutkimustuloksia maantieteelle
ominaisella tavalla.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia
sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin
itsenäisesti ohjeen mukaan. Oppilas
osaa havainnoida ympäristön muutoksia,
kuten ilmastonmuutosta ja luonnon
monimuotoisuuden heikkenemistä Suomessa
ja muualla maailmassa, ja antaa esimerkkejä
näistä. Oppilas seuraa maantieteellisiin
ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee
havaintoja käsiteltävään ilmiöön. Oppilas osaa
selittää syitä ympäristön muutosten taustalla.
Oppilas arvioi kriittisesti seuraamiensa
maantieteellisten tapahtumien vaikutuksia
omassa lähiympäristössä, Suomessa tai koko
maailmassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee
havaintoja opettajan ohjaamana käsiteltävään
ilmiöön. Oppilas osaa kertoa ympäristön
muutoksista ja nimeää syitä keskeisimpiin
ympäristön muutoksiin. Oppilas seuraa
maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia
tapahtumia ja selittää joidenkin tapahtumien
taustoja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ohjatusti.
Oppilas osaa tunnistaa ympäristön muutoksia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan
ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä.
Oppilas esittää maantieteellistä tietoa
omin sanoin. Oppilas kuuntelee toisten
näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään
maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa toimia kannustavana
ryhmän jäsenenä. Oppilas perustelee
esittämäänsä maantieteellistä tietoa. Oppilas
perustelee maantieteellisen tiedon pohjalta
johdonmukaisesti omia näkemyksiään
maantieteellisistä asioista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa toimia ohjatusti osana ryhmää.
Oppilas erottaa toisistaan maantieteellisen
tiedon ja mielipiteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa toimia rakentavasti ryhmän
jäsenenä. Oppilas esittää maantieteellistä
tietoa oppiaineelle ominaisella tavalla. Oppilas
esittää perusteluja omille näkemyksilleen
maantieteellisistä asioista.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden
monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu lähiympäristön vaalimiseen.
Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua
ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin
ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja osallistuu
lähiympäristön vaalimiseen. Oppilas
selittää, miten voi osallistua ja vaikuttaa
lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja
alueellisiin kehityskysymyksiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu ohjatusti lähiympäristön
vaalimiseen, kuten viihtyisyyden tai
turvallisuuden parantamiseen tai ympäristön
monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa suunnitella keinoja
lähiympäristön vaalimiseen ja toteuttaa
niistä jonkin. Oppilas vertailee ja arvioi
eri osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja
alueellisiin kehityskysymyksiin.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,
vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Arvioinnin kohde

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
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Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
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kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.
Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan
ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Alueellisen identiteetin sekä luonnon,
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden
tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostumisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet
Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja
teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen,
Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun
geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tutustumaan erilaisiin karttoihin ja oppilas oppii erottelemaan toisistaan
maastokartat ja teemakartat. Oppilas oppii kartan mittakaavan käytön.
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan oman kotiseutunsa alueellisiin uutisiin, pohtimaan kriittisesti
uutisten taustoja ja alueellista merkitystä. Oppilas tutustuu työelämässä esimerkiksi tet-jaksolla,
yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.
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Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan
kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osaalueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
Tarkastellaan
oman
kotiseudun
erityispiirteitä
sekä
Suomen
maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön
monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana jääkauden aiheuttamiin muutoksiin luonnossa ja oppii
tunnistamaan sekä nimeämään muutoksia. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Suomen
maisemallisten suuralueiden ominaispiirteisiin.
Oppilaiden kanssa tehdään kenttäretki lähiympäristöön, jossa tutkitaan oppimisympäristöä
lähinnä olevan maisema-alueen tyypillisiä piirteitä ja/tai jääkauden luontoon jättämiä jälkiä.
Opettajan ohjauksessa oppilas tutkii ja tunnistaa Suomen yleisimpiä maa- ja kivilajeja.
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa
ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja johdattaa oppilasta tutustumaan eri Euroopan maiden maisemien ja elinympäristöjen
tyypillisiin piirteisiin. Oppilas opettelee opettajan ohjauksessa elinympäristöihin liittyviä käsitteitä
kuten esimerkiksi ylänkö, alanko, sisämaavaltio, vuoristo ja saa kuvan Euroopan maiden
monimuotoisuudesta. Opettaja ohjaa oppilasta tutustumaan Euroopan maiden ilmastoon,
kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin. Oppilas ymmärtää, että maisema muuttuu esimerkiksi
eroosion vaikutuksesta.
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa
ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja
ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön
tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation
vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu opettajan ohjauksessa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tarkastellaan Itämeren alueella olevien valtioiden
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Itämeren suojeluun liittyvissä asioissa.

Vuosiluokat 7-9

Opettajat yhdistävät kemian ja maantiedon sisältöjä kestävän kehityksen osalta. Tarkastellaan
esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, tuotteiden elinkaarta ja ekologista selkäreppua.
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Terveystieto
Oppiaineen tehtävä
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen
tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän
kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri
osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu
sekä eettinen vastuullisuus.
Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä
tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet
ja syy-seuraussuhteet. Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön,
perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden
kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja syvenee.
Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä
tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin,
sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.
Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia
tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä.
Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden
oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen.
Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa
sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä.
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 opetuksessa
syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden
mukaisesti. Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön
ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista
ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja
siihen liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta.

Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja
ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä
kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat
ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt. Oppimisympäristöjä ja
työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä,
toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä
terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä.
Oman
oppimisympäristön
aktiivinen
havainnointi,
oppilaiden
mukaan
ottaminen
oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden
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Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen,
kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten
tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden
arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta,
tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-,
vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.

edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle
kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta
omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailuilla lähialueemme hyvinvointia lisääviin kohteisiin.
Voimme myös kutsua koulullemme vierailijoita kertomaan terveyteen liittyvistä asioista.
Tavoitteenamme on luoda terveystiedon oppitunneillemme turvallinen oppimisympäristö, jossa
oppilaamme työskentelee avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Otamme oppilaamme
oppimisympäristöjemme ja työtapojen suunnitteluun mukaan.
Koulumme opetuksessa ovat toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus tärkeässä
roolissa, samoin kuin oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet.
Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman havainnointiin ja
tulkintaan sekä vuorovaikutukseen.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa hänelle sopivan työtavan, jolla oppiminen
onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opettamisessa kiireettömyyteen ja kohtaamiseen.
Rakennamme onnistuneita oppimiskokemuksia yhteisten onnistumisten ja jokaisen oppilaamme
vahvuuksien kautta.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9
Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia
ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan
ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään
koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä.
Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden,
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella
ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun
toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki
oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Kannustamme oppilastamme näkemään terveystiedon opiskelun mielekkäänä ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaamme kasvua toisia kunnioittavaksi, vastuulliseksi
yksilöksi. Ohjaamme oppilastamme tutkivaa opiskelutapaan ja kannustamme häntä tulkitsemaan,
vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen
käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden
kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa.

Vuosiluokat 7-9

Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla
7–9
Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja
palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan
sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen.
Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa
on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin,
asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota
siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan
käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas
on opiskelun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt terveystiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on terveystiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella
muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai
9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua
osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan
terveystiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin
kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy
terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Oppilaan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista,
ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien
antamista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän
arvosanan kuvauksiin.
Terveystiedon arviointimme on numeerista. Oppilaamme tekee myös itsearviointeja omasta
oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan
omaa edistymistään. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua
ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan
oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin
Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
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Vuosiluokat 7-9

Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee terveystietoa
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen terveyden
osa-alueen. Oppilas osaa nimetä yksittäisen
elämänkulun vaiheen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet
ja näiden välistä yhteyttä esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkkien avulla, mitä
terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas
osaa kuvata elämänkulun vaiheita, erityisesti
nuoruuden kehitystä, ja kuvata esimerkkien
avulla terveyden, kasvun ja kehityksen
merkitystä elämän voimavarana.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
terveyden osa-alueita ja niiden välistä
yhteyttä sekä antaa esimerkin, mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa
kuvata jotakin elämänkulun vaihetta sekä
nimetä nuoruuden kasvun ja kehityksen
piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata terveyden osaalueet ja selittää niiden välisiä syyseuraussuhteita sekä eritellä, mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa
eritellä elämänkulun eri vaiheet sekä arvioida
terveyden merkitystä elämän voimavarana
elämänkulun eri vaiheissa.

Vuosiluokat 7-9

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
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Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä perustunteet sekä
antaa joitakin esimerkkejä tunteiden ja
käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta.
Oppilas osaa nimetä keinoja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen ja stressin ja kriisien
käsittelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä perustunteita ja tietää,
että ne vaikuttavat käyttäytymiseen. Oppilas
osaa nimetä ristiriitatilanteita sekä stressin ja
kriisien piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa luokitella erilaisia tunteita,
analysoida niiden taustatekijöitä sekä esitellä
keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen
säätelyyn. Oppilas osaa luokitella
ristiriitatilanteiden syitä ja esitellä perusteltuja
keinoja ja ratkaisuja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen sekä stressin ja kriisien
käsittelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata perustunteiden lisäksi
muita tunteita sekä antaa esimerkkejä
tunteiden ja käyttäytymisen välisestä
vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen
säätelystä. Oppilas osaa kuvata keinoja ja
ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen
sekä stressin ja kriisien käsittelyyn.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.

Vuosiluokat 7-9

Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä
kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen
liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda
vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata yksilöllisyyteen
vaikuttavia tekijöitä sekä antaa esimerkkejä
sosiaalisten suhteiden merkityksestä
mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa kuvata yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida esimerkkien
avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja
analysoida sosiaalisten suhteiden merkitystä
mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa analysoida yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin vastuullisia ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksilöllisyyteen
vaikuttavia tekijöitä sekä antaa yksittäisen
esimerkin sosiaalisten suhteiden yhteydestä
mielen hyvinvointiin ja terveyteen. Oppilas
osaa nimetä yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ohjatusti ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida perustellen
yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta ja arvioida
sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen
hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa arvioida yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
sekä arvioida ja perustella niihin liittyviä
ratkaisuja.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea
oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveyttä tukevia
ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvata näiden
välisiä yhteyksiä. Oppilas osaa käyttää
terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä
pääosin asianmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida ja arvioida terveyttä
tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä selittää
näiden välisiä syy-seuraussuhteita. Oppilas
osaa käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa käyttää
ohjatusti joitakin terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä sekä näiden välisiä
yhteyksiä pääpiirteissään. Oppilas osaa
käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
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Vuosiluokat 7-9

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa
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T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana
ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa ohjatusti. Oppilas osaa nimetä jonkin
toimintatavan liittyen itsehoitoon, avun
hakemiseen sekä terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin tilanteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä
pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata
asianmukaisia toimintatapoja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa muutamista lähteistä sekä käyttää
tietoa paikoitellen asianmukaisesti. Oppilas
osaa nimetä toimintatapoja itsehoitoon, avun
hakemiseen ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin tilanteisiin liittyen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää tietoa
monipuolisesti eri tietolähteistä, muodostaa
hakusanoja ja rajata tiedonhakua sekä käyttää
tietoa asianmukaisesti. Oppilas osaa arvioida
erilaisia toimintatapoja itsehoidossa, avun
hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
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Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.

Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.

Vuosiluokat 7-9

Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa1776

alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen
liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja
merkitystä

1777

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
antaa esimerkkejä elämäntapoihin liittyvien
valintojen seurauksista. Oppilas osaa
arvioida ohjatusti terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta muutamien tiedon luotettavuutta
kuvaavien tekijöiden pohjalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selittää
terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden
muodostumista. Oppilas osaa kuvata
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
analysoida elämäntapoihin liittyvien valintojen
seurauksia. Oppilas osaa arvioida terveyteen
liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon
luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selittää
perustellen terveystottumuksiin liittyvien
ilmiöiden muodostumista. Oppilas osaa
analysoida elämäntapoihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä sekä arvioida perustellen
elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
tiedon luotettavuutta ja käytettävyyttä eri
näkökulmista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja antaa esimerkin elämäntapoihin liittyvien
valintojen seurauksista. Oppilas osaa nimetä
jonkin terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta
kuvaavan tekijän.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
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Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
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S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa
T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä arvioida
yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata elinympäristön
aiheuttamia vaikutuksia terveyteen sekä antaa
esimerkkejä yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n
yhteyksistä terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä selittää
yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä elinympäristön
aiheuttamia vaikutuksia terveyteen sekä
yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa
T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen
ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa soveltaa tietoa tekijöistä,
jotka vaikuttavat opiskelu-, toiminta- ja
työkykyyn, esimerkiksi laatimalla niitä
tukevan suunnitelman. Oppilas osaa kuvata
yhteiskunnan erilaisia terveyspalveluja
ja antaa esimerkkejä siitä, miten niitä voi
hyödyntää eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa soveltaa ja arvioida tietoa
tekijöistä, jotka vaikuttavat opiskelu-, toimintaja työkykyyn, esimerkiksi laatimalla niitä
tukevan perustellun suunnitelman. Oppilas
osaa kuvata ja arvioida yhteiskunnan erilaisia
terveyspalveluja ja miten niitä voi hyödyntää
asianmukaisesti eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata tekijöitä, jotka vaikuttavat
opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn. Oppilas
osaa kuvata oman koulun ja kunnan
terveyspalveluja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä tekijöitä, jotka vaikuttavat
opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn. Oppilas
osaa nimetä oman koulun ja kunnan
terveyspalveluja.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.

Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
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nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
T 11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin
kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden
merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten perhe, lähiyhteisöt tai muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä,
sekä tunnistaa niiden vaikutuksen omiin
terveyskäsityksiin. Oppilas osaa nimetä omaa
oppimistaan tukevia tekijöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvata esimerkin avulla, miten
perhe, lähiyhteisöt tai muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
Oppilas osaa nimetä omaa oppimistaan
tukevan tekijän.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida asianmukaisten
esimerkkien avulla, miten perhe, lähiyhteisöt
ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat
käsityksiin terveydestä, sekä kuvata, mikä
on niiden merkitys omille terveyskäsityksille.
Oppilas osaa kuvata omaa oppimistaan
tukevia tekijöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida, miten perhe,
lähiyhteisöt ja muut sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityksiin terveydestä,
sekä arvioida niiden merkitystä omille
terveyskäsityksille. Oppilas osaa analysoida
omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.

Vuosiluokat 7-9

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään sekä säätelemään omia tunnetaitojaan.
Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja kehittämään omaa itsetuntemustaan, identiteettiään ja
minäkuvaansa sekä säätelemään oppimistaan ja opiskelua tukevia tekijöitä.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan käsittelemään terveyteen liittyvistä tottumuksista arkirytmi, uni, ravitsemus ja
liikunta sekä terveyden vaaratekijöistä liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen
ja nukkumisen ongelmat, stressi ja kiusaaminen.
Opettaja rohkaisee oppilasta tunnistamaan ja hyödyntämään terveyden kannalta merkityksellisiä
voimavaroja.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus

T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää
viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja
turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskeinoja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa arvioida ja perustella
elämäntapojen seurauksia toisille ihmisille,
yhteiskunnalle ja ympäristön terveydelle
ja turvallisuudelle. Oppilas osaa arvioida
ja perustella keinoja, joilla lähiyhteisöjen
ja ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen
voidaan vaikuttaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen
terveysviestinnän vaikutuskeinon tai
luotettavuuteen vaikuttavan tekijän.
Oppilas osaa nimetä jonkin elämäntapojen
seurauksen yhteiskunnalle tai ympäristön
terveydelle tai turvallisuudelle. Oppilas osaa
nimetä jonkin keinon, miten terveyteen
ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa
lähiyhteisössä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskeinoja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa analysoida elämäntapojen
seurauksia toisille ihmisille, yhteiskunnalle
ja ympäristön terveydelle ja turvallisuudelle.
Oppilas osaa analysoida keinoja, joilla
terveyteen ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa
lähiyhteisöissä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa analysoida ohjatusti terveyteen
liittyvän viestinnän vaikutuskeinoja ja
luotettavuutta. Oppilas osaa kuvata
elämäntapojen seurauksia toisille ihmisille,
yhteiskunnalle tai ympäristön terveydelle ja
turvallisuudelle. Oppilas osaa kuvata keinoja,
miten terveyteen ja turvallisuuteen voidaan
vaikuttaa lähiyhteisössä.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Vuosiluokat 7-9

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta luomaan perustaa opiskelu, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle
nuoruudessa
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Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen terveyden
osa-alueen. Oppilas osaa nimetä yksittäisen
elämänkulun vaiheen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet
ja näiden välistä yhteyttä esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkkien avulla, mitä
terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas
osaa kuvata elämänkulun vaiheita, erityisesti
nuoruuden kehitystä, ja kuvata esimerkkien
avulla terveyden, kasvun ja kehityksen
merkitystä elämän voimavarana.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
terveyden osa-alueita ja niiden välistä
yhteyttä sekä antaa esimerkin, mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa
kuvata jotakin elämänkulun vaihetta sekä
nimetä nuoruuden kasvun ja kehityksen
piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata terveyden osaalueet ja selittää niiden välisiä syyseuraussuhteita sekä eritellä, mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa
eritellä elämänkulun eri vaiheet sekä arvioida
terveyden merkitystä elämän voimavarana
elämänkulun eri vaiheissa.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.

Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä
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Paikallinen tarkennus

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.

Vuosiluokat 7-9

Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä perustunteet sekä
antaa joitakin esimerkkejä tunteiden ja
käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta.
Oppilas osaa nimetä keinoja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen ja stressin ja kriisien
käsittelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä perustunteita ja tietää,
että ne vaikuttavat käyttäytymiseen. Oppilas
osaa nimetä ristiriitatilanteita sekä stressin ja
kriisien piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa luokitella erilaisia tunteita,
analysoida niiden taustatekijöitä sekä esitellä
keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen
säätelyyn. Oppilas osaa luokitella
ristiriitatilanteiden syitä ja esitellä perusteltuja
keinoja ja ratkaisuja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen sekä stressin ja kriisien
käsittelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata perustunteiden lisäksi
muita tunteita sekä antaa esimerkkejä
tunteiden ja käyttäytymisen välisestä
vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen
säätelystä. Oppilas osaa kuvata keinoja ja
ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen
sekä stressin ja kriisien käsittelyyn.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä
kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen
liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda
vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata yksilöllisyyteen
vaikuttavia tekijöitä sekä antaa esimerkkejä
sosiaalisten suhteiden merkityksestä
mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa kuvata yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida esimerkkien
avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja
analysoida sosiaalisten suhteiden merkitystä
mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa analysoida yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin vastuullisia ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksilöllisyyteen
vaikuttavia tekijöitä sekä antaa yksittäisen
esimerkin sosiaalisten suhteiden yhteydestä
mielen hyvinvointiin ja terveyteen. Oppilas
osaa nimetä yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ohjatusti ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida perustellen
yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta ja arvioida
sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen
hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa arvioida yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
sekä arvioida ja perustella niihin liittyviä
ratkaisuja.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus

Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä
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Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea
oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveyttä tukevia
ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvata näiden
välisiä yhteyksiä. Oppilas osaa käyttää
terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä
pääosin asianmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida ja arvioida terveyttä
tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä selittää
näiden välisiä syy-seuraussuhteita. Oppilas
osaa käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa käyttää
ohjatusti joitakin terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä sekä näiden välisiä
yhteyksiä pääpiirteissään. Oppilas osaa
käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
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ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia
T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana
ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa ohjatusti. Oppilas osaa nimetä jonkin
toimintatavan liittyen itsehoitoon, avun
hakemiseen sekä terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin tilanteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä
pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata
asianmukaisia toimintatapoja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa muutamista lähteistä sekä käyttää
tietoa paikoitellen asianmukaisesti. Oppilas
osaa nimetä toimintatapoja itsehoitoon, avun
hakemiseen ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin tilanteisiin liittyen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää tietoa
monipuolisesti eri tietolähteistä, muodostaa
hakusanoja ja rajata tiedonhakua sekä käyttää
tietoa asianmukaisesti. Oppilas osaa arvioida
erilaisia toimintatapoja itsehoidossa, avun
hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.
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S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
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Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Arvioinnin kohde

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
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Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.
T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen
liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja
merkitystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
antaa esimerkkejä elämäntapoihin liittyvien
valintojen seurauksista. Oppilas osaa
arvioida ohjatusti terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta muutamien tiedon luotettavuutta
kuvaavien tekijöiden pohjalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selittää
terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden
muodostumista. Oppilas osaa kuvata
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
analysoida elämäntapoihin liittyvien valintojen
seurauksia. Oppilas osaa arvioida terveyteen
liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon
luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selittää
perustellen terveystottumuksiin liittyvien
ilmiöiden muodostumista. Oppilas osaa
analysoida elämäntapoihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä sekä arvioida perustellen
elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
tiedon luotettavuutta ja käytettävyyttä eri
näkökulmista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja antaa esimerkin elämäntapoihin liittyvien
valintojen seurauksista. Oppilas osaa nimetä
jonkin terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta
kuvaavan tekijän.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
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Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.

Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia
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T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä arvioida
yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata elinympäristön
aiheuttamia vaikutuksia terveyteen sekä antaa
esimerkkejä yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n
yhteyksistä terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä selittää
yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä elinympäristön
aiheuttamia vaikutuksia terveyteen sekä
yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.

T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen
ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa soveltaa tietoa tekijöistä,
jotka vaikuttavat opiskelu-, toiminta- ja
työkykyyn, esimerkiksi laatimalla niitä
tukevan suunnitelman. Oppilas osaa kuvata
yhteiskunnan erilaisia terveyspalveluja
ja antaa esimerkkejä siitä, miten niitä voi
hyödyntää eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa soveltaa ja arvioida tietoa
tekijöistä, jotka vaikuttavat opiskelu-, toimintaja työkykyyn, esimerkiksi laatimalla niitä
tukevan perustellun suunnitelman. Oppilas
osaa kuvata ja arvioida yhteiskunnan erilaisia
terveyspalveluja ja miten niitä voi hyödyntää
asianmukaisesti eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata tekijöitä, jotka vaikuttavat
opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn. Oppilas
osaa kuvata oman koulun ja kunnan
terveyspalveluja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä tekijöitä, jotka vaikuttavat
opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn. Oppilas
osaa nimetä oman koulun ja kunnan
terveyspalveluja.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä
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S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
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Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.
T 11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin
kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden
merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten perhe, lähiyhteisöt tai muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä,
sekä tunnistaa niiden vaikutuksen omiin
terveyskäsityksiin. Oppilas osaa nimetä omaa
oppimistaan tukevia tekijöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvata esimerkin avulla, miten
perhe, lähiyhteisöt tai muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
Oppilas osaa nimetä omaa oppimistaan
tukevan tekijän.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida asianmukaisten
esimerkkien avulla, miten perhe, lähiyhteisöt
ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat
käsityksiin terveydestä, sekä kuvata, mikä
on niiden merkitys omille terveyskäsityksille.
Oppilas osaa kuvata omaa oppimistaan
tukevia tekijöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida, miten perhe,
lähiyhteisöt ja muut sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityksiin terveydestä,
sekä arvioida niiden merkitystä omille
terveyskäsityksille. Oppilas osaa analysoida
omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
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kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan kehittämään valmiuksiaan vuorovaikutustaidoissa.
Kasvun ja kehityksen sisällöstä käsitellään seksuaalinen kehittyminen, huolenpito sekä perheen
ja läheisten merkitys.
Opettaja
ohjaa
oppilasta
vuorovaikutustilanteissa.

tekemään

vastuullisia

ratkaisuja

ihmisten

välisissä

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilas perehtyy seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen
kehityksen monimuotoisuuteen.
Ohjataan ja kannustetaan oppilasta syventämään aihealueen tietämystään sekä tarkastelemaan
tiedon luetettavuutta.
Oppilasta rohkaistaan kehittymään tiedonhakijana ja käyttäjänä käsittelemällä kansantauteja,
tapaturmia sekä ajankohtaisia sekä keskeisiä tartuntatauteja.
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä opetellaan tuen
ja avun hakemista.
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
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Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia
T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää
viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja
turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskeinoja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa arvioida ja perustella
elämäntapojen seurauksia toisille ihmisille,
yhteiskunnalle ja ympäristön terveydelle
ja turvallisuudelle. Oppilas osaa arvioida
ja perustella keinoja, joilla lähiyhteisöjen
ja ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen
voidaan vaikuttaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen
terveysviestinnän vaikutuskeinon tai
luotettavuuteen vaikuttavan tekijän.
Oppilas osaa nimetä jonkin elämäntapojen
seurauksen yhteiskunnalle tai ympäristön
terveydelle tai turvallisuudelle. Oppilas osaa
nimetä jonkin keinon, miten terveyteen
ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa
lähiyhteisössä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskeinoja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa analysoida elämäntapojen
seurauksia toisille ihmisille, yhteiskunnalle
ja ympäristön terveydelle ja turvallisuudelle.
Oppilas osaa analysoida keinoja, joilla
terveyteen ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa
lähiyhteisöissä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa analysoida ohjatusti terveyteen
liittyvän viestinnän vaikutuskeinoja ja
luotettavuutta. Oppilas osaa kuvata
elämäntapojen seurauksia toisille ihmisille,
yhteiskunnalle tai ympäristön terveydelle ja
turvallisuudelle. Oppilas osaa kuvata keinoja,
miten terveyteen ja turvallisuuteen voidaan
vaikuttaa lähiyhteisössä.
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa pohditaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja sekä niiden
merkitystä itselle.
Tutustutaan terveyspalveluihin, kansalaistoimintaan sekä ympäristön terveysriskeihin.
Tutustutaan kestävän elämäntavan periaatteisiin tarkastelemalla oppilaan omaa elinympäristöä
sekä kulutustottumuksia

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä
elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen terveyden
osa-alueen. Oppilas osaa nimetä yksittäisen
elämänkulun vaiheen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet
ja näiden välistä yhteyttä esimerkkien
avulla sekä kuvata esimerkkien avulla, mitä
terveyden edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas
osaa kuvata elämänkulun vaiheita, erityisesti
nuoruuden kehitystä, ja kuvata esimerkkien
avulla terveyden, kasvun ja kehityksen
merkitystä elämän voimavarana.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
terveyden osa-alueita ja niiden välistä
yhteyttä sekä antaa esimerkin, mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa
kuvata jotakin elämänkulun vaihetta sekä
nimetä nuoruuden kasvun ja kehityksen
piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa kuvata terveyden osaalueet ja selittää niiden välisiä syyseuraussuhteita sekä eritellä, mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan. Oppilas osaa
eritellä elämänkulun eri vaiheet sekä arvioida
terveyden merkitystä elämän voimavarana
elämänkulun eri vaiheissa.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla

Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
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S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä
toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

Vuosiluokat 7-9
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä perustunteet sekä
antaa joitakin esimerkkejä tunteiden ja
käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta.
Oppilas osaa nimetä keinoja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen ja stressin ja kriisien
käsittelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä perustunteita ja tietää,
että ne vaikuttavat käyttäytymiseen. Oppilas
osaa nimetä ristiriitatilanteita sekä stressin ja
kriisien piirteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa luokitella erilaisia tunteita,
analysoida niiden taustatekijöitä sekä esitellä
keinoja käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen
säätelyyn. Oppilas osaa luokitella
ristiriitatilanteiden syitä ja esitellä perusteltuja
keinoja ja ratkaisuja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen sekä stressin ja kriisien
käsittelyyn.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kuvata perustunteiden lisäksi
muita tunteita sekä antaa esimerkkejä
tunteiden ja käyttäytymisen välisestä
vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen
säätelystä. Oppilas osaa kuvata keinoja ja
ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen
sekä stressin ja kriisien käsittelyyn.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä
kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen
liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda
vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata yksilöllisyyteen
vaikuttavia tekijöitä sekä antaa esimerkkejä
sosiaalisten suhteiden merkityksestä
mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa kuvata yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida esimerkkien
avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja
analysoida sosiaalisten suhteiden merkitystä
mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa analysoida yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin vastuullisia ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksilöllisyyteen
vaikuttavia tekijöitä sekä antaa yksittäisen
esimerkin sosiaalisten suhteiden yhteydestä
mielen hyvinvointiin ja terveyteen. Oppilas
osaa nimetä yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ohjatusti ratkaisuja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida perustellen
yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta ja arvioida
sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen
hyvinvoinnille ja terveydelle. Oppilas
osaa arvioida yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
sekä arvioida ja perustella niihin liittyviä
ratkaisuja.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus

Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
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Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea
oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveyttä tukevia
ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvata näiden
välisiä yhteyksiä. Oppilas osaa käyttää
terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä
pääosin asianmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa analysoida ja arvioida terveyttä
tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä selittää
näiden välisiä syy-seuraussuhteita. Oppilas
osaa käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä
käsitteitä asianmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa käyttää
ohjatusti joitakin terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä sekä näiden välisiä
yhteyksiä pääpiirteissään. Oppilas osaa
käyttää joitakin terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
1808

ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
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Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.

Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana
ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen,
turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa ohjatusti. Oppilas osaa nimetä jonkin
toimintatavan liittyen itsehoitoon, avun
hakemiseen sekä terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin tilanteisiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä
pääosin asianmukaisesti. Oppilas osaa kuvata
asianmukaisia toimintatapoja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää
tietoa muutamista lähteistä sekä käyttää
tietoa paikoitellen asianmukaisesti. Oppilas
osaa nimetä toimintatapoja itsehoitoon, avun
hakemiseen ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantaviin tilanteisiin liittyen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää tietoa
monipuolisesti eri tietolähteistä, muodostaa
hakusanoja ja rajata tiedonhakua sekä käyttää
tietoa asianmukaisesti. Oppilas osaa arvioida
erilaisia toimintatapoja itsehoidossa, avun
hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavissa tilanteissa.

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
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Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä
tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman
terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
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Vuosiluokat 7-9

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen
liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja
merkitystä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
antaa esimerkkejä elämäntapoihin liittyvien
valintojen seurauksista. Oppilas osaa
arvioida ohjatusti terveyteen liittyvän tiedon
luotettavuutta muutamien tiedon luotettavuutta
kuvaavien tekijöiden pohjalta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selittää
terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden
muodostumista. Oppilas osaa kuvata
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
analysoida elämäntapoihin liittyvien valintojen
seurauksia. Oppilas osaa arvioida terveyteen
liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon
luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja selittää
perustellen terveystottumuksiin liittyvien
ilmiöiden muodostumista. Oppilas osaa
analysoida elämäntapoihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä sekä arvioida perustellen
elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
tiedon luotettavuutta ja käytettävyyttä eri
näkökulmista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä terveystottumusten
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä
elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja antaa esimerkin elämäntapoihin liittyvien
valintojen seurauksista. Oppilas osaa nimetä
jonkin terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta
kuvaavan tekijän.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
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Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
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Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä arvioida
yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata elinympäristön
aiheuttamia vaikutuksia terveyteen sekä antaa
esimerkkejä yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n
yhteyksistä terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida elinympäristön
aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria
vaikutuksia terveyteen sekä selittää
yhteisöjen, kulttuurin ja tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä elinympäristön
aiheuttamia vaikutuksia terveyteen sekä
yhteisöjen, kulttuurin tai tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen
ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa soveltaa tietoa tekijöistä,
jotka vaikuttavat opiskelu-, toiminta- ja
työkykyyn, esimerkiksi laatimalla niitä
tukevan suunnitelman. Oppilas osaa kuvata
yhteiskunnan erilaisia terveyspalveluja
ja antaa esimerkkejä siitä, miten niitä voi
hyödyntää eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa soveltaa ja arvioida tietoa
tekijöistä, jotka vaikuttavat opiskelu-, toimintaja työkykyyn, esimerkiksi laatimalla niitä
tukevan perustellun suunnitelman. Oppilas
osaa kuvata ja arvioida yhteiskunnan erilaisia
terveyspalveluja ja miten niitä voi hyödyntää
asianmukaisesti eri tilanteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata tekijöitä, jotka vaikuttavat
opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn. Oppilas
osaa kuvata oman koulun ja kunnan
terveyspalveluja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä tekijöitä, jotka vaikuttavat
opiskelu-, toiminta- ja työkykyyn. Oppilas
osaa nimetä oman koulun ja kunnan
terveyspalveluja.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
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S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
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nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
T 11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin
kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden
merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla,
miten perhe, lähiyhteisöt tai muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä,
sekä tunnistaa niiden vaikutuksen omiin
terveyskäsityksiin. Oppilas osaa nimetä omaa
oppimistaan tukevia tekijöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa kuvata esimerkin avulla, miten
perhe, lähiyhteisöt tai muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
Oppilas osaa nimetä omaa oppimistaan
tukevan tekijän.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida asianmukaisten
esimerkkien avulla, miten perhe, lähiyhteisöt
ja muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat
käsityksiin terveydestä, sekä kuvata, mikä
on niiden merkitys omille terveyskäsityksille.
Oppilas osaa kuvata omaa oppimistaan
tukevia tekijöitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida, miten perhe,
lähiyhteisöt ja muut sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityksiin terveydestä,
sekä arvioida niiden merkitystä omille
terveyskäsityksille. Oppilas osaa analysoida
omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.

Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden
edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä
kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun
ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen,
seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi
ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään
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S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi
perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kykyä toimia kehitetään erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.
Ohjataan oppilasta pohtimaan mielen hyvinvointiin ja itsensä arvostamiseen liittyviä tekijöitä
kasvun ja kehityksen polulla
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni,
ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osaalueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan
mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan
toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen
ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä
tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa,
ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon
nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien
ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit
ja tapaturmat.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan mielenterveyttä sekä hyvinvointia tukevia tekijöitä omasta
elämästään.
Pohditaan ympäristön, yhteisöjen sekä vapaa-ajantoiminnan merkitystä kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
Oppilasta ohjataan tunnistamaan myös mielen pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Käsitellään
riippuvuuksia ja päihteitä, sekä ohjataan oppilasta ymmärtämään, miten päihteiden käyttöä
voidaan ehkäistä
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.

Vuosiluokat 7-9

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
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Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista
T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää
viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja
turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskeinoja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa arvioida ja perustella
elämäntapojen seurauksia toisille ihmisille,
yhteiskunnalle ja ympäristön terveydelle
ja turvallisuudelle. Oppilas osaa arvioida
ja perustella keinoja, joilla lähiyhteisöjen
ja ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen
voidaan vaikuttaa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä yksittäisen
terveysviestinnän vaikutuskeinon tai
luotettavuuteen vaikuttavan tekijän.
Oppilas osaa nimetä jonkin elämäntapojen
seurauksen yhteiskunnalle tai ympäristön
terveydelle tai turvallisuudelle. Oppilas osaa
nimetä jonkin keinon, miten terveyteen
ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa
lähiyhteisössä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa analysoida terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskeinoja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa analysoida elämäntapojen
seurauksia toisille ihmisille, yhteiskunnalle
ja ympäristön terveydelle ja turvallisuudelle.
Oppilas osaa analysoida keinoja, joilla
terveyteen ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa
lähiyhteisöissä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa analysoida ohjatusti terveyteen
liittyvän viestinnän vaikutuskeinoja ja
luotettavuutta. Oppilas osaa kuvata
elämäntapojen seurauksia toisille ihmisille,
yhteiskunnalle tai ympäristön terveydelle ja
turvallisuudelle. Oppilas osaa kuvata keinoja,
miten terveyteen ja turvallisuuteen voidaan
vaikuttaa lähiyhteisössä.

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa
tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen.
Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen
ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.
Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti
tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä
otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä
elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet,
vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tarkkailemaan kriittisesti terveysmarkkinoinnin vaikuttamisen keinoja ja
vaikutuksia.
Kannustetaan oppilasta tunnistamaan kulttuurin terveyttä edistäviä merkityksiä sekä
huomioimaan eri näkökulmista yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista

Ilmaisutaito
Ilmaisutaidon opetuksessamme huomioimme oman koulumme ja koulukotimme tuomat
vahvuudet ja mahdollisuudet. Pyrimme hyödyntämään koulumme juhlissa ja tilaisuuksissa
ilmaisutaidon ryhmiemme esityksiä. Oppiainerajat ylittävät projektimme ja yhteistyö koulumme
ulkopuolisten toimijoiden kanssa monipuolistavat työtapojamme ja oppimisympäristöjämme.
Rikastamme opetustamme kutsumalla koulullemme vierailijoita, esimerkiksi näyttelijöitä
kertomaan työstään. Tavoitteenamme on sisällyttää ilmaisutaidon kursseihimme opintoretkiä
ja vierailukäyntejä esimerkiksi teattereissa sekä lähialueemme tapahtumissa. Hyödynnämme
erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteemme mukaisesti.
Ilmaisutaidon opetuksessamme mahdollistamme oppilaamme itseilmaisun monipuolisin
menetelmin ja työtavoin. Rohkaisemme oppilastamme itseilmaisuun, luovaan ajatteluun ja
erilaisten tunteidensa ilmaisuun. Painotamme opetuksessamme oppilaamme oman ilmaisun
merkitystä arvokkaana tavoitteena oppilaalle itselleen.
Tavoitteenamme on luoda oppitunneillemme kannustava ilmapiiri ja pyrkiä antamaan
oppilaallemme
mahdollisimman
paljon
positiivista
palautetta.
Pyrimme
luomaan
oppimistilanteemme sellaisiksi, että ne mahdollistavat oppilaidemme yhdessä työskentelyn
ja vuorovaikutuksen sekä yhteisen elämyksen. Tavoitteenamme on, että oppilaidemme oma
työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten oppilaittemme kanssa
tukevat kunkin oppilaamme ajattelun kehittymistä, itsetunnon kehittymistä ja minäkuvan
konkretisoitumista.
Kannustamme
oppilaitamme
näkemään
ilmaisutaidon
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Tuemme oppilaidemme kasvua toisia oppilaitamme kunnioittaviksi,
vastuullisiksi yksilöiksi. Ohjauksemme tavoitteena on kannustaa ja tukea oppilastamme
muodostamaan käsitystä itsestään ja hahmottamaan asioita ja ilmiöitä ilmaisukielen kautta.
Ohjaamme oppilastamme arvostamaan omaa ja toisten työtä sekä ohjaamme häntä toisten
oppilaiden huomioimiseen.
Ohjauksessamme tärkeää on kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistinen
käsitys itsestään aktiivisena oppijana. Tavoitteenamme on tukea oppilaamme itseohjautuvuuden
kehittymistä sekä ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa.
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Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Otamme erilaiset oppijat huomioon
oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme lähtökohtana
on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa. Tarjoamme
opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.
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Arvioimme ilmaisutaidon suoritusmerkinnällä (H). Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja
omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse
arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme
opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan
oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilaamme opiskelee ilmaisutaitoa yksilöllistetyn
oppimäärän mukaisesti, arvioimme hänen suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä
koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin
perustuen.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Kuvataide
Kuvaamataidon valinnaisten oppiaineiden oppisisällöt ovat valittavissa sekä taide- ja taitoaineiden
valinnaisaineena (vl. 7-9, 1-2 vvt) että valinnaisaineena (vl 8-9, 2 vvt).
Oppiaineeseen liittyvät kuvaukset ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta sekä oppilaan oppimisen
arvioinnista koskevat myös valinnaisten opintoja. Samoin oppiaineen laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet kattavat valinnaiset opinnot.
Oppisisällöt:
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Kaikissa oppisisällöissä harjoitellaan seuraavia asioita: oman työn arviointi ja suunnittelu,
palautteen antaminen ja vastaanottaminen, perustietojen ja taitojen kartuttaminen, eri
materiaalien käyttö, keskustelu kuvien sisällöstä kriittisesti, kuvien tulkinta, luova ajattelu ja
visuaalinen oivaltaminen

Vuosiluokat 7-9

Sisältö:

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 9

Visuaalinen
havaitseminen

Oppilas
tekee
havaintoja
yksilöllisesti
ohjeistettuna.
Oppilas
sanallistaa
suullisesti
tai
kirjallisesti
opettajalle jonkin
havaintonsa.

Oppilas käyttää
joitakin kuvallisen
tuottamisen
menetelmiä
tehdessään
havaintoja.

Oppilas käyttää
useita kuvallisen
tuottamisen
menetelmiä ja eri
aisteja
tehdessään
havaintoja.

Oppilas käyttää
kuvallisen
tuottamisen
menetelmiä
tarkoituksenmukaisesti
ja monipuolisesti
tehdessään
havaintoja.

Kuvallinen
tuottaminen

Oppilas kokeilee
jonkin materiaalin
tai
tekniikan
käyttöä

Visuaalisen
kulttuurin
tulkinta

Oppilas kokeilee
ohjatusti jotakin
kuvatulkinnan
menetelmää
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Oppilas
tuo
joitakin
Oppilas osallistuu
havaintojaan ja oma-aloitteisesti
ajatuksiaan
keskusteluihin ja
yhteiseen
perustelee
keskusteluun.
ajatuksiaan.
Oppilas ilmaisee
Oppilas käyttää havaintojaan ja
kuvailmaisussaan ajatuksiaan
myös
jotakin kuvallisesti.
muuta
tiedon Oppilas käyttää
tuottamisen
kuvailmaisussaan
tapaa.
myös
muita
tiedon
tuottamisen
tapoja.

Oppilas osallistuu
keskusteluihin
näkemyksiään
selkeästi
perustellen
ja
muiden
puheenvuoroja
rakentavasti
tulkiten.
Oppilas syventää
havaintojensa ja
ajatustensa
ilmaisemista
kuvallisesti.

Oppilas
Oppilas käyttää Oppilas soveltaa
harjoittelee
tavoitteellisesti
tavoitteellisesti ja
erilaisia
erilaisia
tarkoituksenmukaisesti
kuvailmaisun
kuvailmaisun
erilaisia
keinoja ja käyttää keinoja.
kuvailmaisun
-harjoittelee
niistä
joitakin
keinoja. Oppilas
ohjatusti tutkivaa tavoitteellisesti.
-käyttää tutkivaa käyttää
lähestymistapaa
lähestymistapaa tavoitteellisesti
työskentelyssään. -harjoittelee
yksin
tai tutkivaa
tutkivaa
ryhmässä
-tunnistaa
ja lähestymistapaa työskennellessään.lähestymistapaa
yksin
ja
kokeilee
yksin
tai
yhteistoiminnallisesti
kuvallisen
-ilmaisee
ryhmässä
työskennellessään.
viestinnän
työskennellessään mielipiteitään
Oppilas osallistuu
mahdollisuuksia
itselleen
vaikuttaa
-käyttää joitakin merkityksellisistä ja
ympäristöön
kuvallisen
asioista
soveltamalla
viestinnän
kuvallisen
kuvallisen
keinoja
viestinnän
viestinnän
ilmaistessaan
keinoin
keinoja.
mielipiteitään
Oppilas
harjoittelee
kuvatulkinnan
menetelmiä
ja
käyttää
niistä
-tunnistaa
ja joitakin.
nimeää
jonkin
visuaalisen
-tarkastelee
kulttuurin
joitakin
merkityksen.
visuaalisen

Oppilas käyttää
erilaisia
kuvatulkinnan
menetelmiä.
-osallistuu
tulkinnoillaan
keskusteluun
visuaalisen

Oppilas soveltaa
monipuolisesti
erilaisia
kuvatulkinnan
menetelmiä
-perustelee
näkemyksiään
visuaalisen

-kokeilee
ohjatusti jotakin
tiettyä kulttuurista
kuvailmaisun
tapaa

kulttuurin
merkityksiä sekä
tutustuu
niistä
käytävään
keskusteluun.

kulttuurin
merkityksestä.

-kehittää
kulttuuristen
kuvailmaisun
-tutustuu ohjatusti tapojen
kulttuurisiin
tuntemustaan
kuvailmaisun
soveltamalla niitä
tapoihin
ja kuvallisessa
käyttää
niitä tuottamisessaan.
kuvallisessa
tuottamisessaan

-kehittää
kulttuuristen
kuvailmaisun
tapojen
tuntemustaan
soveltamalla niitä
kuvallisessa
tuottamisessa ja
perustelemalla
ratkaisujaan.

Esteettinen,
Oppilas tunnistaa
ekologinen
ja ja nimeää jonkin
eettinen
visuaalisessa
arvottaminen
kulttuurissa
ilmenevän arvon.

Oppilas nimeää
ja
pohtii
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmeneviä arvoja.

-ottaa
kuvailmaisussaan
huomioon jonkin
kulttuurisen
moninaisuuden
tai
kestävän
kehityksen
näkökulman

-ottaa
kuvailmaisussaan
huomioon
erilaisia
kulttuurisen
moninaisuuden ja
kestävän
kehityksen
näkökulmia

Oppilas
ottaa
kantaa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmeneviä arvoja
koskevaan
keskusteluun.

Oppilas osallistuu
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmeneviä arvoja
koskevaan
keskusteluun ja
perustelee
näkemyksiään.

-tarkastelee
kuvailmaisussaan
kulttuurista
moninaisuutta ja
kestävää
kehitystä
sekä
tunnistaa kuvilla
vaikuttamisen
mahdollisuuksia

kulttuurin
merkityksestä.

-esittää
näkemyksiään
kulttuurisen
moninaisuuden ja
kestävän
kehityksen
kysymyksistä
sekä
vaikuttaa
kuvien avulla.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Muu valinnaisaine
Tämän kurssin sisältöön hyväksi luetaan oppilaan aiemmassa opiskelupaikassa suorittama
kokonainen valinnaisainekurssi.
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty -merkinnällä.

Vuosiluokka 8

Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
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Vuosiluokka 9

perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9
oppimisympäristöön ja työskentelytapoihin. Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan
edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan
hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä
yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä
jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä,
työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päävastuu oppilaanohjauksen
toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla.

Vuosiluokat 7-9

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa
elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat
käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella
vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa
päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia
peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan
oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun
saattamista sekä yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä
ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin
syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä
muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja
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ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa
oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan
henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.
Ohjauksen jatkumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle
järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä
kysymyksistä opettajan, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa.
Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja
työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työelämään
tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen
lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista
aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää
mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutustumista toteutetaan
yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta
eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset,
kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on
eri toimijoiden yhteistyö erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa.
Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja
koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.
Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain.
Jatko-opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, sekä tarvittaessa
vastaanottavan oppilaitoksen ja peruskoulun edustajien kesken. Suunnittelussa otetaan
huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat
työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua
oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin. Oppilaalle
ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen
jälkeisissä opinnoissa sekä muista tukimuodoista.

Formatiivinen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7–9

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9 toimintatavoista
ja opiskeluympäristöstä, kehittää oppilaan valmiutta toimia kyseisessä ympäristössä ja
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Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa
arviointi on formatiivista arviointia, joka perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä
vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.
Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan
ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa
määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin.
He harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta- sekä tieto- ja viestintäteknologian taitojaan
koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannustetaan kiinnittämään huomiota myös
taitoonsa tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan
tiedostamaan erilaisten itsearviointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden
käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opettajan tuella oppilaat oppivat löytämään
tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea
tarvitsemiaan palveluita.

erilaisissa ryhmissä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen
opiskelustaan ja tekemistään valinnoista
S1 Oppiminen ja opiskelu
Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä
opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden
kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan
itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ja koulun henkilökunta opastavat oppilasta koulun toimintatapoihin: koulun arkeen,
vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä, vastuun ottamiseen omasta koulutyöstä sekä
ryhmäytymiseen.
Opettaja opastaa oppilasta tavoitteiden asettamiseen ja itsearviointiin.
Oppilasta opastetaan arvioinnin merkityksestä jaksoarvioinnin ja päättöarvioinnin suhteen
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Parantunut itsetuntemus kehittää itsetuntoa ja itseluottamusta.
Opettaja ohjaa oppilasta hyvien vuorovaikutustaitojen käytössä.
Opettaja opastaa oppilasta tekemään omia valintojaan mm. valinnaisaineissa
T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen
taitojaan
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S1 Oppiminen ja opiskelu
Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä
opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden
kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan
itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.

1826

Paikallinen tarkennus
Opettajat ja koulun henkilökunta opastavat oppilasta koulun toimintatapoihin: koulun arkeen,
vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä, vastuun ottamiseen omasta koulutyöstä sekä
ryhmäytymiseen.
Opettaja opastaa oppilasta tavoitteiden asettamiseen ja itsearviointiin.
Oppilasta opastetaan arvioinnin merkityksestä jaksoarvioinnin ja päättöarvioinnin suhteen
T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää
taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa
valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan
S1 Oppiminen ja opiskelu
Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä
opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden
kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan
itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan
kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan,
opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.
Paikallinen tarkennus
Opettajat ja koulun henkilökunta opastavat oppilasta koulun toimintatapoihin: koulun arkeen,
vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä, vastuun ottamiseen omasta koulutyöstä sekä
ryhmäytymiseen.
Opettaja opastaa oppilasta tavoitteiden asettamiseen ja itsearviointiin.
Oppilasta opastetaan arvioinnin merkityksestä jaksoarvioinnin ja päättöarvioinnin suhteen
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Parantunut itsetuntemus kehittää itsetuntoa ja itseluottamusta.
Opettaja ohjaa oppilasta hyvien vuorovaikutustaitojen käytössä.
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Opettaja opastaa oppilasta tekemään omia valintojaan mm. valinnaisaineissa

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä
suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa
mukaisesti
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Parantunut itsetuntemus kehittää itsetuntoa ja itseluottamusta.
Opettaja ohjaa oppilasta hyvien vuorovaikutustaitojen käytössä.
Opettaja opastaa oppilasta tekemään omia valintojaan mm. valinnaisaineissa
T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä
koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Parantunut itsetuntemus kehittää itsetuntoa ja itseluottamusta.
Opettaja ohjaa oppilasta hyvien vuorovaikutustaitojen käytössä.
Opettaja opastaa oppilasta tekemään omia valintojaan mm. valinnaisaineissa
T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta
sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien
opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta
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S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
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tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta ohjataan tunnistamaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.
Parantunut itsetuntemus kehittää itsetuntoa ja itseluottamusta.
Opettaja ohjaa oppilasta hyvien vuorovaikutustaitojen käytössä.
Opettaja opastaa oppilasta tekemään omia valintojaan mm. valinnaisaineissa
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta oppimaan oppimisen taidoissa. Oppilaalle opetetaan tarvittaessa
elämänhallintaa, oppimistyylejä ja opiskelutekniikoita

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta
sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien
opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tiedonhankintataidoissa, kun oppilas hakee tietoa työelämästä ja
koulutuksista. Oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen.
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Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.

Opettaja opastaa oppilasta hakemaan tietoa lähialueen palveluista.

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista,
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan
valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tiedonhankintataidoissa, kun oppilas hakee tietoa työelämästä ja
koulutuksista. Oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen.
Opettaja opastaa oppilasta hakemaan tietoa lähialueen palveluista.

S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta TET:n eli työelämään tutustumisessa, työnhakutaidoissa ja antaa tietoa
nuoren asemasta työelämässä
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T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen
mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta
että ulkomailta
S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
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oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta TET:n eli työelämään tutustumisessa, työnhakutaidoissa ja antaa tietoa
nuoren asemasta työelämässä
T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja
sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta tiedonhankintataidoissa, kun oppilas hakee tietoa työelämästä ja
koulutuksista. Oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen.
Opettaja opastaa oppilasta hakemaan tietoa lähialueen palveluista.

T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia
kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan
ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa
työympäristöissä sekä ulkomailla

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta TET:n eli työelämään tutustumisessa, työnhakutaidoissa ja antaa tietoa
nuoren asemasta työelämässä
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S4 Työelämään tutustuminen

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä
koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan Suomen koulutusjärjestelmään.
Oppilas suunnittelee omaa koulutuspolkua, tausta-ajatuksena elinikäinen oppiminen.
Opettaja opastaa oppilasta tutustumisen järjestämisessä: koulutuskokeilut, avoimet ovet.
Opettaja opastaa toisen asteen koulutuksen hakemisessa, pääsykokeisiin valmistautumisessa,
paikan vastaanottamisessa ja tarvittaessa lisähakemisessa
Opettaja tutustuttaa oppilaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen: opiskelu ja työ
ulkomailla sekä suomalaisen työelämän monikulttuurisuus
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuksiin: oppisopimuskoulutus, toisen asteen koulutusvaihtoehdot,
valmistavat koulutukset, muu koulutus.
Opettaja opastaa ja antaa tietoa korkea-asteen koulutuksista
T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta
sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien
opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta
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S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan Suomen koulutusjärjestelmään.
Oppilas suunnittelee omaa koulutuspolkua, tausta-ajatuksena elinikäinen oppiminen.
Opettaja opastaa oppilasta tutustumisen järjestämisessä: koulutuskokeilut, avoimet ovet.
Opettaja opastaa toisen asteen koulutuksen hakemisessa, pääsykokeisiin valmistautumisessa,
paikan vastaanottamisessa ja tarvittaessa lisähakemisessa
Opettaja tutustuttaa oppilaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen: opiskelu ja työ
ulkomailla sekä suomalaisen työelämän monikulttuurisuus
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta ammattitietouden hakemisessa: millaisia ammatteja on Suomessa ja
mitkä niiden vaatimukset ovat.
Opettaja opastaa oppilasta tarkastelemaan työllisyysnäkymiä.
Oppilasta kannustetaan selvittämään omat kiinnostukset ja vahvuudet.
Opettaja opastaa oppilasta tiedonhankintataidoissa, kun oppilas hakee tietoa työelämästä ja
koulutuksista.
Oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen.
Opettaja opastaa oppilasta hakemaan tietoa lähialueen palveluista. Oppilas tutustuu
opintososiaalisiin etuihin
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuksiin: oppisopimuskoulutus, toisen asteen koulutusvaihtoehdot,
valmistavat koulutukset, muu koulutus.
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Opettaja opastaa ja antaa tietoa korkea-asteen koulutuksista

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista,
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan
valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan Suomen koulutusjärjestelmään.
Oppilas suunnittelee omaa koulutuspolkua, tausta-ajatuksena elinikäinen oppiminen.
Opettaja opastaa oppilasta tutustumisen järjestämisessä: koulutuskokeilut, avoimet ovet.
Opettaja opastaa toisen asteen koulutuksen hakemisessa, pääsykokeisiin valmistautumisessa,
paikan vastaanottamisessa ja tarvittaessa lisähakemisessa
Opettaja tutustuttaa oppilaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen: opiskelu ja työ
ulkomailla sekä suomalaisen työelämän monikulttuurisuus
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta ammattitietouden hakemisessa: millaisia ammatteja on Suomessa ja
mitkä niiden vaatimukset ovat.
Opettaja opastaa oppilasta tarkastelemaan työllisyysnäkymiä.
Oppilasta kannustetaan selvittämään omat kiinnostukset ja vahvuudet.
Opettaja opastaa oppilasta tiedonhankintataidoissa, kun oppilas hakee tietoa työelämästä ja
koulutuksista.
Oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen.
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Opettaja opastaa oppilasta hakemaan tietoa lähialueen palveluista. Oppilas tutustuu
opintososiaalisiin etuihin
S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
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oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta koulutusalojen tarkastelussa.
Oppilas tutustuu omiin kiinnostuksen kohteisiin.
Oppilas tutkii, millaisia kykyjä ja lahjakkuutta tarvitaan sekä mitä muita vaatimuksia eri
koulutuksissa on.
Oppilas tutustuu työelämätietouteen: nuori työelämässä, tasa-arvo työelämässä ja millainen
näyttäisi tulevaisuus työelämässä.
Opettaja ohjaa oppilasta TET eli työelämään tutustumisen suunnittelussa ja sen aikana.
Oppilas oppii työnhakutaitoja
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuksiin: oppisopimuskoulutus, toisen asteen koulutusvaihtoehdot,
valmistavat koulutukset, muu koulutus.
Opettaja opastaa ja antaa tietoa korkea-asteen koulutuksista
T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen
mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta
että ulkomailta
S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta koulutusalojen tarkastelussa.

Oppilas tutkii, millaisia kykyjä ja lahjakkuutta tarvitaan sekä mitä muita vaatimuksia eri
koulutuksissa on.
Oppilas tutustuu työelämätietouteen: nuori työelämässä, tasa-arvo työelämässä ja millainen
näyttäisi tulevaisuus työelämässä.
Opettaja ohjaa oppilasta TET eli työelämään tutustumisen suunnittelussa ja sen aikana.
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Oppilas tutustuu omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Oppilas oppii työnhakutaitoja
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuksiin: oppisopimuskoulutus, toisen asteen koulutusvaihtoehdot,
valmistavat koulutukset, muu koulutus.
Opettaja opastaa ja antaa tietoa korkea-asteen koulutuksista
T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja
sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu
Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat
itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä
elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden
tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot
sekä sosiaaliset verkostot.
Paikallinen tarkennus
Opettaja tutustuttaa oppilaan Suomen koulutusjärjestelmään.
Oppilas suunnittelee omaa koulutuspolkua, tausta-ajatuksena elinikäinen oppiminen.
Opettaja opastaa oppilasta tutustumisen järjestämisessä: koulutuskokeilut, avoimet ovet.
Opettaja opastaa toisen asteen koulutuksen hakemisessa, pääsykokeisiin valmistautumisessa,
paikan vastaanottamisessa ja tarvittaessa lisähakemisessa
Opettaja tutustuttaa oppilaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen: opiskelu ja työ
ulkomailla sekä suomalaisen työelämän monikulttuurisuus

Vuosiluokat 7-9

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot
Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana
erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä
tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen.
Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
Paikallinen tarkennus
Opettaja ohjaa oppilasta ammattitietouden hakemisessa: millaisia ammatteja on Suomessa ja
mitkä niiden vaatimukset ovat.
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Opettaja opastaa oppilasta tarkastelemaan työllisyysnäkymiä.
Oppilasta kannustetaan selvittämään omat kiinnostukset ja vahvuudet.
Opettaja opastaa oppilasta tiedonhankintataidoissa, kun oppilas hakee tietoa työelämästä ja
koulutuksista.
Oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen.
Opettaja opastaa oppilasta hakemaan tietoa lähialueen palveluista. Oppilas tutustuu
opintososiaalisiin etuihin
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuksiin: oppisopimuskoulutus, toisen asteen koulutusvaihtoehdot,
valmistavat koulutukset, muu koulutus.
Opettaja opastaa ja antaa tietoa korkea-asteen koulutuksista
T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia
kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan
ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa
työympäristöissä sekä ulkomailla
S4 Työelämään tutustuminen
Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu
lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään
tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri
oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään
työelämän tasa-arvokysymyksiin.
Paikallinen tarkennus
Opettaja opastaa oppilasta koulutusalojen tarkastelussa.
Oppilas tutustuu omiin kiinnostuksen kohteisiin.
Oppilas tutkii, millaisia kykyjä ja lahjakkuutta tarvitaan sekä mitä muita vaatimuksia eri
koulutuksissa on.

Opettaja ohjaa oppilasta TET eli työelämään tutustumisen suunnittelussa ja sen aikana.
Oppilas oppii työnhakutaitoja
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Oppilas tutustuu työelämätietouteen: nuori työelämässä, tasa-arvo työelämässä ja millainen
näyttäisi tulevaisuus työelämässä.

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota
syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa
oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin koulutuksiin: oppisopimuskoulutus, toisen asteen koulutusvaihtoehdot,
valmistavat koulutukset, muu koulutus.
Opettaja opastaa ja antaa tietoa korkea-asteen koulutuksista

Käsityö
Vuosiluokilla 7-9
Valtion koulukotikoulussa käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta
elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen,
ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu
rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon
soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia
toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea
oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.
Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
Valtion koulukotikoulussa sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen
käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista
muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.
7. lk, 2 vvt kaikille yhteinen käsityö
Oppisisältö 1: puun koneellinen työstö, liittäminen ja pinnan käsittely.
Oppisisältö 2: perusvaatteen ompelu, vaatehuolto, neulonta ja lankatyöt, valmiiden kaavojen
käyttö, laitteiden turvallinen käyttö, käsityön arvostus.
7. lk, 1 vvt Taide- ja taitoaineiden valinnaiset
7. vuosiluokalla oppilaalla on mahdollisuus valita taide- ja taitoaineiden valinnaiseksi oppisisällöksi
yhden alla olevista kahdesta vaihtoehdosta.
Oppisisältö 3: monimutkaisten muotojen sahaus, eri materiaalien poraus, määrämittainen höyläys,
yksinkertaisten teknisten piirustusten tekeminen.
Oppisisältö 4: värisommittelu, kankaanpainanta tai maalaus, tietoa värien merkityksestä,
koristeltavan vaatteen ompelu ja koristelu (paljetit, helmet, kirjonta jne.), omien töiden arvioiminen,
itsenäinen kaavojen käyttö, materiaalitietoutta (mm. hinta, ekologisuus).
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Valinnaiset aineet
Valinnaisten oppiaineiden oppisisällöt ovat valittavissa sekä taidevalinnaisaineena (vl. 8-9, 1-2 vvt) että valinnaisaineena (vl 8-9, 2 vvt).

ja

taitoaineiden

Oppiaineeseen liittyvät kuvaukset ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta sekä oppilaan oppimisen
arvioinnista koskevat myös valinnaisten opintoja. Samoin oppiaineen laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet kattavat valinnaiset opinnot. Osaamisen kuvaukset ovat päättöarvioinnin kriteeristöstä.
Valinnaisen käsityön sisällöt valitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa oppilaan tarpeet,
mieltymykset ja kokonaistilanne huomioiden. Valinnaisen käsityön suoritustavoista sovitaan
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yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Suoritustapoina voi olla valinnaisen käsityön tunneille
osallistuminen, itsenäinen työskentely ja portfolion rakentaminen, tai muut opettajan kanssa
sovitut tavat. Käsityön työtapoina voi olla perinteistä tekstiili- ja teknistä työtä yhdistelevät työtavat.
Käsityötä voi osin suorittaa myös esitelmillä ja projektitöillä, joissa esim. perehdytään asumisen,
liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen
sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa
Työskentely
tuottaminen

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 5
ja Oppilas
suunnittelee
omaa
työtään
annetun ohjeen
ja
esimerkin
pohjalta. Oppilas
osaa tehdä tietyn
työvaiheen
konkreettisesti
ohjatusti.
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Kokonaisen
käsityöprosessin
toteuttaminen

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle 9

Oppilas
suunnittelee
työtään
annettujen
ohjeiden mukaan.
Oppilas
pyrkii
työskentelemään
yritteliäästi.

Oppilas
suunnittelee
työskentelyään,
osaa
tehdä
valintoja ja etsiä
työhönsä
omia
ratkaisuja.

Oppilas
suunnittelee
itsenäisesti
työskentelyään.
Oppilas
työskentelee
yritteliäästi
ja
oma-aloitteisesti.

Oppilas asettaa Oppilas asettaa Oppilas
osaa Oppilas asettaa
opettajan avulla oppimisen
ja asettaa
itsenäisesti
konkreettisen
työskentelyn
oppimiselle
ja oppimisen
ja
työskentelyyn
tavoitteita
työskentelylle
työskentelyn
liittyvän
ohjatusti. Oppilas tavoitteita,
tavoitteita.
oppimisen
etenee
työskentelee
Oppilas etenee
tavoitteen.
käsityöprosessissa käsityöprosessin johdonmukaisesti
Oppilas
vaihe vaiheelta mukaisesti
ja ja
pohtii
työskentelee
ohjeiden mukaan. pohtii realistisesti käsityöprosessiaan
vaihe kerrallaan Oppilas
pohtii käsityöprosessiaan.analyyttisesti ja
ja
pohtii käsityöprosessiaan
realistisesti.
käsityöprosessiaanannettujen
ohjatusti.
vaihtoehtojen
pohjalta.

Työvälineiden
Oppilas osallistuu
käyttö,
molempien
valmistusmenetelmien
käsityötapojen
ja
käsityön opetukseen.
työtapojen
Oppilas käyttää
tarkoituksenmukainen
erilaisia
käyttäminen.
työvälineitä
ja
materiaaleja
tarvittaessa
konkreettisesti
ohjattuna

Oppilas
Oppilas
osaa Oppilas arvioi eri
ymmärtää
valita
työvälineiden ja
erilaisten
tarkoituksenmukaisia
valmistusmenetelmien
käsityön
materiaaleja
ja käyttökelpoisuutta
työtapojen
ja valmistusmenetelmiä
käsityöprosessissa.
materiaalien
sekä
osaa Oppilas soveltaa
merkityksen
käyttää
niitä materiaaleihin ja
käsityöprosessissa kekseliäästi
työtapoihin
ja valitsee niistä valmistaessaan
liittyvää
ohjatusti
suunnittelemiaan osaamistaan
työskentelyynsä tuotteita
tai kekseliäästi,
soveltuvat.
teoksia.
kokeilevasti
ja
Oppilas käyttää
tarkoituksenmukaisesti.
erilaisia
työvälineitä
ja
materiaaleja
annettujen
ohjeiden
mukaisesti.

Visuaalinen,
Oppilas tunnistaa
materiaalinen ja erilaisia käsityön
esitysteknologinen käsitteitä,
ilmaisu
merkkejä
ja
symboleita.
Oppilas ilmaisee
konkreettisesti
ohjattuna
kuvallisesti joitain

Oppilas käyttää
käsityön
käsitteitä,
merkkejä
ja
symboleita
ohjeen mukaan.
Oppilas ilmaisee
havaintojaan ja
ajatuksiaan
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Oppilas käyttää
käsityön
keskeisiä
käsitteitä ja osaa
esittää ideansa
selkeästi
esitysteknologiaa
hyödyntäen.

Oppilas arvioi eri
työvälineiden ja
valmistusmenetelmien
käyttökelpoisuutta
käsityöprosessissa.
Oppilas soveltaa
materiaaleihin ja
työtapoihin
liittyvää

ja kuvallisesti
ja
jotain
muuta
tapaa
käyttämällä.

Visuaalinen,
Oppilas tunnistaa
materiaalinen ja erilaisia käsityön
esitysteknologinen käsitteitä,
ilmaisu
merkkejä
ja
symboleita.
Oppilas ilmaisee
konkreettisesti
ohjattuna
kuvallisesti joitain
havaintojaan ja
ajatuksiaan

Oppilas käyttää
käsityön
käsitteitä,
merkkejä
ja
symboleita
ohjeen mukaan.
Oppilas ilmaisee
havaintojaan ja
ajatuksiaan
kuvallisesti
ja
jotain
muuta
tapaa
käyttämällä.

osaamistaan
kekseliäästi,
kokeilevasti
ja
tarkoituksenmukaisesti.
Oppilas käyttää
käsityön
keskeisiä
käsitteitä ja osaa
esittää ideansa
selkeästi
esitysteknologiaa
hyödyntäen

Oppilas arvioi eri
työvälineiden ja
valmistusmenetelmien
käyttökelpoisuutta
käsityöprosessissa.
Oppilas soveltaa
materiaaleihin ja
työtapoihin
liittyvää
osaamistaan
kekseliäästi,
kokeilevasti ja ja
tarkoituksenmukaisesti

Turvallinen
työskentely

Oppilas
Oppilas tunnistaa Oppilas
osaa Oppilas arvioi ja
noudattaa
käsityöprosessin arvioida
ennakoi
käsityöprosessissa keskeisiä
työskentelyn
työskentelyn
annettuja
työturvallisuuteen vaaroja ja riskejä vaaroja ja riskejä
työturvallisuusohjeita
liittyviä
sekä
toimii osana
konkreettisesti
riskitekijöitä
ja turvallisesti
käsityöprosessia.
ohjattuna.
noudattaa
käsityöprosessissa Oppilas
annettuja
työskentelee
työturvallisuusohjeita
turvallisesti
ja
toimillaan edistää
oppimisympäristön
turvallisuutta.

Tietoja
viestintätekniset
taidot
sekä
yhteisöllinen
työskentely

Oppilas käyttää Oppilas
osaa Oppilas
osaa Oppilas käyttää
konkreettisesti
käyttää annetun käyttää
tietoja
ohjattuna tietoja ohjeen mukaan käsityöprosessin viestintäteknologiaa
viestintäteknologiaatietoja suunnittelussa,
monipuolisesti
omassa
tai viestintäteknologiaavalmistamisessa käsityöprosessin
yhteisessä
käsityön
ja
eri vaiheissa sekä
käsityöprosessissa.suunnittelussa,
dokumentoinnissa yhteisöllisen
valmistuksessa ja sekä yhteisöllisen tiedon
dokumentoinnissa tiedon
tuottamisessa ja
yksin tai yhdessä tuottamisessa
jakamisessa.
toisten kanssa.
tietoja
viestintäteknologiaa.

Käsityön
ja
kädentaitojen
merkityksen
hahmottaminen
arkielämässä ja
yhteiskunnassa

Oppilas osallistuu
opettajan
ohjaamana
käsityön
ja
kädentaitojen
merkityksen
pohdintaan.

Oppilas
osaa
esimerkkien
avulla
kuvailla
käsityön
merkityksen
arjessa,
yhteiskunnassa
ja työelämässä

Oppilas
osaa
pohtia käsityön
ja kädentaitojen
merkitystä
omassa
elämässään
ja
yhteiskunnassa.

Oppilas
osaa
tarkastella
eri
näkökulmista
käsityön,
kädentaitojen ja
teknologisen
kehityksen
merkitystä
omassa
elämässään,
yhteiskunnassa,
yrittäjyydessä
sekä
muussa
työelämässä.
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havaintojaan
ajatuksiaan.

Perusteltujen
Oppilas
osaa Oppilas
osaa Oppilas
osaa Oppilas
tekee
valintojen
käyttää
osittain
tehdä
taloudellisia
tekeminen
ja käsityömateriaalejaitsenäisesti tehdä taloudellisia
valintoja
ja
kestävän
taloudellisesti
taloudellisia
valintoja
ymmärtää
elämäntavan
opettajan
valintoja
työskentelyssään. laadukkaan työn
huomioiminen
ohjaamana.
työskentelyssään. Oppilas
osaa merkityksen.
käsityöprosessissa
Oppilas
arvioida
Oppilas
osaa
ymmärtää
käsityöprosessissa arvioida
ja
käsityöprosessissa tehtävien
perustella
tehtävien
valintojen
ja käsityöprosessiin
valintojen
ja kestävän
ja
kestävään
kestävän
elämäntavan
elämäntapaan
elämäntavan
välistä yhteyttä.
liittyviä valintoja.
välistä yhteyttä.
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Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Vieraat kielet
Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
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Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
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Kielenopetuksemme lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kielikasvatuksemme avulla
pyrimme tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulumme kaikkia kieliaineita yhdistäviä
tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulumme kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.
Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaamme kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä
monilukutaidon kehittymistä. Ohjaamme oppilastamme tiedostamaan sekä omaa että muiden
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin monikerroksisuutta. Hyödynnämme englannin opetuksessa
oppilaamme vapaa-ajalla hankkimaa kielitaitoa ja rohkaisemme häntä käyttämään kieltä eri
tavoin.

Englannin A-oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen
taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen
kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla
erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa,
ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.
Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.
Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien
opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulumme toiminnassa
ja jokainen opettajamme on kielten opettaja. Englannin opiskelussa 3.-6. luokillamme on
merkityksellistä oppia vieraan kielen opiskelutapoja ja huomata vieraan kielen opiskelun merkitys.
Tavoitteenamme on herättää oppilaassamme kiinnostus kouluyhteisömme ja ympäröivän
maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja rohkaista häntä viestimään autenttisessa
ympäristössä.

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

Hyödynnämme englannin kielen opiskelussa draamaa, musiikkia, loruja sekä lauta- että
tietokonepelejä. Toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa. Oppilaamme
on aktiivinen toimija ja hän saa kokeilla kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa. Vahvistamme
monipuolisesti aiemmin opittua kielitaitoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
Oppilaamme perehtyvät erityyppisiin englanninkielisiin teksteihin. Vahvistamme oppilaittemme
omien tekstien tuottamista ja rohkaisemme heitä käyttämään kielitaitoaan mahdollisimman
monipuolisesti. Kielenopiskelun kumulatiivisen luonteen vuoksi kertaamme ja syvennämme
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla
oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen
ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

aiemmilla luokka-asteilla opittuja asioita. Kiinnitämme tämän lisäksi huomiota jokaiselle
oppilaallemme sopivien kielenopiskelutaitojen harjoitteluun.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteidemme mukaisesti.
Luokkahuoneemme lisäksi oppilaamme oppivat kieltä internetistä, musiikista, televisiosta ja
radiosta. Hyödynnämme kaikilla vuosiluokilla erilaisia viestintäkanavia ja välineitä.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi kansainvälisillä vierailuilla. Koulukodeissamme
työskentelevien vieraskielisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa oppilaat pääsevät
harjoittelemaan suullista kielitaitoaan. Valitsemme työtavoiksi eri ikäkausille ja oppimistilanteille
parhaiten sopivan työtavan. Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa jokaiselle
työtavan, jolla oppiminen onnistuu parhaiten. Ohjaamme oppilaitamme myös kokeilemaan
erilaisia työtapoja ja tuemme heitä itseohjautuvuuteen. Kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden
lisäksi voimme käyttää työtapoina ryhmätöitä, yhteistoiminnallista oppimista ja draamaa.
Opettajamme ohjaa oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia
entuudestaan osaaville oppilaille.
Kannustamme oppilaitamme näkemään kielen opiskelun mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena.
Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme opetuksessamme huomioon
yksilölliset ja kehitykselliset erot ja tällä pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaittemme opiskelua. Opettajamme käyttävät
erilaisia opetusmenetelmiä ja kertovat erilaisista oppimistekniikoista. Monipuoliset aiheet tarjoavat
mahdollisuuden eriyttämiseen. Oppilaamme voivat osallistua käsiteltävien tekstien valintaan,
mikä lisää oppilaittemme motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitojaan suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Tarjoamme opetuksessa
haasteita myös nopeammin edistyville.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen Aoppimäärässä vuosiluokilla 7–9
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan
palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään
niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista
arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen
arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa
opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet.
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Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta
laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä
voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai
joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa
osaamistaan.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän
opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
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tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on
opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja
kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän
tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen
arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen
kokonaisarviointi muodostetaan englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa
edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen
jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun
tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin
ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.
Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10)
arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi B1.1/B1.2. Taitotasot
löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta
Kehittyvän kielitaidon asteikko.
Vuosiluokkien 7-9 englannin kielen arviointimme on numeraalista. Annamme oppilaallemme
jatkuvaa palautetta hänen englannin kielen taitojensa kehittymisestä. Arviointimme on
monipuolista ja jatkuvaa, ja otamme siinä huomioon kaikki kielen osa-alueet: kielen opiskelutaidot,
vuorovaikutustaidot, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä. Arvioimme myös oppilaittemme
kulttuurintuntemusta.
Oppilaamme tekee myös itsearviointeja omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta
oppilaamme harjoittelee ja oppii myös itse arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme
seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua ja keskustelee hänen kanssaan tämän
edistymisestä.
Arvioinnin avulla opettajamme tukee oppilaamme oppimisprosessia ja ohjaa häntä tiedostamaan
omaa ajatteluansa ja toimintaansa. Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä
suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme
mahdolliset oppimisvaikeudet huomioon oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioinnissa
monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan
osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että hän opiskelee
englantia yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia
hänen henkilökohtaisessa opetuksensa järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS)
määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilaamme on saavuttanut englannin kielen Aoppimäärän tavoitteet. Yleisellä opetussuunnitelmalla opiskelevan oppilaamme päättöarvosana
muodostuu suhteuttamalla oppilaamme osaaminen englannin A-oppimäärän valtakunnallisiin
päättöarvioinnin kriteereihin.
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Arvosanan kahdeksan (8) saa, mikäli oppilaamme osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia englannin asemaa
maailmankielenä ja siihen liittyviä ilmiöitä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia kielialueen
maiden kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas
osaa vertailla ja pohtia kulttuurisia piirteitä
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa englannin asemasta
maailmankielenä. Oppilas osaa vertailla
kielialueen maiden kulttuureja ja
elämänmuotoja. Oppilas osaa kertoa
kulttuurisista piirteistä vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin maita, joissa
englantia puhutaan. Oppilas osaa kertoa
jotakin kielialueen maiden kulttuureista ja
elämänmuodoista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa, missä englantia
puhutaan ja että sitä puhutaan eri tavoin.
Oppilas osaa kuvailla kielialueen maiden
kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas osaa
nimetä vuorovaikutukseen liittyviä kulttuurisia
piirteitä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa jatketaan tutustumista englanninkielisten maiden kulttuureihin.
Oppilaan kanssa tutustutaan joidenkin englanninkielisten maiden kulttuureihin, esimerkiksi
Yhdysvaltojen ja Kanadan kulttuureihin. Erityisesti syvennytään Britannian kulttuuriin.
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Oppilas saa käsityksen kohdemaiden kulttuurista ja tavoista ja oppii toimimaan luontevasti
kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla.
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen
mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin
aineistoista ja toimintaympäristöistä, joissa voi
käyttää englannin kieltä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa vertailla englanninkielisiä
aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka
edistävät hänen oppimistaan

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä englanninkielisiä
aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka
edistävät hänen oppimistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia, miten hän voi
hyödyntää englanninkielisiä aineistoja ja
toimintaympäristöjä omaa oppimistaan
edistääkseen.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa jatketaan tutustumista englanninkielisten maiden kulttuureihin.
Oppilaan kanssa tutustutaan joidenkin englanninkielisten maiden kulttuureihin, esimerkiksi
Yhdysvaltojen ja Kanadan kulttuureihin. Erityisesti syvennytään Britannian kulttuuriin.
Oppilas saa käsityksen kohdemaiden kulttuurista ja tavoista ja oppii toimimaan luontevasti
kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama asia
ilmaistaan englannissa ja jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää
niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä
englannin kielen säännönmukaisuuksista.
Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä,
miten sama asia ilmaistaan englannissa
ja jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä englannin kielen
kielitiedon käsitteistä ja osaa käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas
osaa kertoa, miten sama asia ilmaistaan
englannissa ja jossakin muussa kielessä.
Oppilas osaa kertoa kohdekielen keskeisistä
kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin
englannin kielen säännönmukaisuuksista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa jatketaan tutustumista englanninkielisten maiden kulttuureihin.
Oppilaan kanssa tutustutaan joidenkin englanninkielisten maiden kulttuureihin, esimerkiksi
Yhdysvaltojen ja Kanadan kulttuureihin. Erityisesti syvennytään Britannian kulttuuriin.
Oppilas saa käsityksen kohdemaiden kulttuurista ja tavoista ja oppii toimimaan luontevasti
kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla.
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää keskeisimpiä itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas
osaa vertailla tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää monipuolisia itselle
sopivia tapoja oppia englannin kieltä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään monipuolisesti eri työtapoihin.
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään
säännöllisesti ja harjoittelemaan kokeisiin.

erilaisia

oppimateriaaleja,

tekemään

läksyt

Oppilaan tiedonhankintataitoja kehitetään ja häntä kannustetaan hakemaan tietoa eri lähteistä ja
arvioimaan tiedon luotettavuutta.
Oppilaalle painotetaan oppimaan oppimisen taitoja ja hänen kanssaan käytetään aikaa eri
oppimistekniikoiden harjoitteluun.
Oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja harjoittelee oman työskentelynsä ja kielitaitonsa arviointia.
Oppilas opettelee rakentavan palautteen antamista ja saamista.
T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä jatkuvan
kieltenopiskelun valmiuksia
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
mahdollisuuksista kehittää englannin kielen
taitoaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla mahdollisuuksia
kehittää englannin kielen taitoaan myös
koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia ja vertailla erilaisia
mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää englannin
kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa vertailla erilaisia
mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää englannin
kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaan kanssa perehdytään monipuolisesti eri työtapoihin.
Opettaja kannustaa oppilasta käyttämään
säännöllisesti ja harjoittelemaan kokeisiin.

erilaisia

oppimateriaaleja,

tekemään

läksyt

Oppilaan tiedonhankintataitoja kehitetään ja häntä kannustetaan hakemaan tietoa eri lähteistä ja
arvioimaan tiedon luotettavuutta.
Oppilaalle painotetaan oppimaan oppimisen taitoja ja hänen kanssaan käytetään aikaa eri
oppimistekniikoiden harjoitteluun.
Oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja harjoittelee oman työskentelynsä ja kielitaitonsa arviointia.
Oppilas opettelee rakentavan palautteen antamista ja saamista.
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas selviää
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista ja pystyy enenevässä
määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas pystyy
viestimään, osallistumaan keskusteluihin
ja ilmaisemaan mielipiteitään myös
joissakin vaativammissa tilanteissa,
kuten keskusteltaessa ajankohtaisesta
tapahtumasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella eri tavalla ja että pääasia on
ymmärretyksi tuleminen.
Oppilas harjoittelee ymmärtämään nuoren elämään liittyvää yksinkertaista puhuttua kieltä ja
selviytymään eri arjen tilanteissa suullisesti. Myös mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan.
Erilaisia vuorovaikutustilanteita havainnoidaan ja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Mahdollisuuksien mukaan käytetään autenttista materiaalia.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee keinoja, joilla ylläpitää keskustelua.

Oppilas laajentaa ja syventää aiempina vuosina opittuja aihepiirejä: koti, perhe ja ystävät,
arkipäivän tilanteet, vapaa-aika ja harrastukset, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, vaatteet,
tien neuvominen, kohdemaita ja kulttuureja, Suomesta kertominen. Näkökulmiksi otetaan
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja nuorten toiminta englanniksi eri yhteisöissä
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•

vuosiluokilla 3.-6. opeteltujen rakenteiden kertaus, laajentaminen ja syventäminen, perfekti
ja pluskvamperfekti, tuleva aika
1851
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Ääntämistä harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

•
•
•

alustavasti, kysymyslauseita,
adjektiivien vertailu, there is/are,
prepositioita.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja
merkitysneuvottelun käymisessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä
vuorovaikutustilanteessa ja osaa varmistaa,
onko viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin, korjata väärinymmärryksiä sekä
kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy
neuvottelemaan tuntemattomien ja melko
mutkikkaidenkin ilmauksien merkityksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin. Oppilas
käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää
käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin
tai talo/mökki).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee edelleen usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin tai muunlaisella
minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään
selvennystä tai toistoa hyvin usein.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella eri tavalla ja että pääasia on
ymmärretyksi tuleminen.
Oppilas harjoittelee ymmärtämään nuoren elämään liittyvää yksinkertaista puhuttua kieltä ja
selviytymään eri arjen tilanteissa suullisesti. Myös mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan.
Erilaisia vuorovaikutustilanteita havainnoidaan ja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Mahdollisuuksien mukaan käytetään autenttista materiaalia.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee keinoja, joilla ylläpitää keskustelua.
Ääntämistä harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas laajentaa ja syventää aiempina vuosina opittuja aihepiirejä: koti, perhe ja ystävät,
arkipäivän tilanteet, vapaa-aika ja harrastukset, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, vaatteet,
tien neuvominen, kohdemaita ja kulttuureja, Suomesta kertominen. Näkökulmiksi otetaan
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja nuorten toiminta englanniksi eri yhteisöissä
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•

vuosiluokilla 3.-6. opeteltujen rakenteiden kertaus, laajentaminen ja syventäminen, perfekti
ja pluskvamperfekti, tuleva aika
alustavasti, kysymyslauseita,
adjektiivien vertailu, there is/are,
prepositioita.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden
rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas osoittaa
tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt
ja osaa kiinnittää huomiota kielenkäytön
muodollisuuteen. Oppilas pystyy ottamaan
vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä
kulttuurisia käytänteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.
1853
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Osaamisen kuvaus

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella eri tavalla ja että pääasia on
ymmärretyksi tuleminen.
Oppilas harjoittelee ymmärtämään nuoren elämään liittyvää yksinkertaista puhuttua kieltä ja
selviytymään eri arjen tilanteissa suullisesti. Myös mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan.
Erilaisia vuorovaikutustilanteita havainnoidaan ja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Mahdollisuuksien mukaan käytetään autenttista materiaalia.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee keinoja, joilla ylläpitää keskustelua.
Ääntämistä harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas laajentaa ja syventää aiempina vuosina opittuja aihepiirejä: koti, perhe ja ystävät,
arkipäivän tilanteet, vapaa-aika ja harrastukset, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, vaatteet,
tien neuvominen, kohdemaita ja kulttuureja, Suomesta kertominen. Näkökulmiksi otetaan
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja nuorten toiminta englanniksi eri yhteisöissä
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•

vuosiluokilla 3.-6. opeteltujen rakenteiden kertaus, laajentaminen ja syventäminen, perfekti
ja pluskvamperfekti, tuleva aika
alustavasti, kysymyslauseita,
adjektiivien vertailu, there is/are,
prepositioita.

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia
strategioita
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen
sekä ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas ymmärtää
pääasiat ja useita yksityiskohtia hieman
vaativammasta normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta
kirjoitetusta tekstistä. Oppilas ymmärtää
yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon
perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.
Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja
tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella eri tavalla ja että pääasia on
ymmärretyksi tuleminen.
Oppilas harjoittelee ymmärtämään nuoren elämään liittyvää yksinkertaista puhuttua kieltä ja
selviytymään eri arjen tilanteissa suullisesti. Myös mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan.
1855
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Paikallinen tarkennus

Erilaisia vuorovaikutustilanteita havainnoidaan ja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Mahdollisuuksien mukaan käytetään autenttista materiaalia.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee keinoja, joilla ylläpitää keskustelua.
Ääntämistä harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas laajentaa ja syventää aiempina vuosina opittuja aihepiirejä: koti, perhe ja ystävät,
arkipäivän tilanteet, vapaa-aika ja harrastukset, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, vaatteet,
tien neuvominen, kohdemaita ja kulttuureja, Suomesta kertominen. Näkökulmiksi otetaan
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja nuorten toiminta englanniksi eri yhteisöissä
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•

vuosiluokilla 3.-6. opeteltujen rakenteiden kertaus, laajentaminen ja syventäminen, perfekti
ja pluskvamperfekti, tuleva aika
alustavasti, kysymyslauseita,
adjektiivien vertailu, there is/are,
prepositioita.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin
tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota
rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja useita yksityiskohtia erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään
kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista
aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa
ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja
ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita
ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä sekä ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osaa kuvata
luettelomaisesti (ikäkaudelleen tyypillisiä)
jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita
käyttäen tavallista sanastoa ja joitakin
idiomaattisia ilmauksia sekä perustason
rakenteita ja joskus hiukan vaativampiakin.
Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

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

Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilaalle painotetaan, että englantia voi puhua monella eri tavalla ja että pääasia on
ymmärretyksi tuleminen.
1857
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Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Oppilas harjoittelee ymmärtämään nuoren elämään liittyvää yksinkertaista puhuttua kieltä ja
selviytymään eri arjen tilanteissa suullisesti. Myös mielipiteen ilmaisemista harjoitellaan.
Erilaisia vuorovaikutustilanteita havainnoidaan ja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Mahdollisuuksien mukaan käytetään autenttista materiaalia.
Opettaja ohjaa oppilasta sekä arvostavaan kielenkäyttöön että sopivien ilmausten käyttöön
vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee keinoja, joilla ylläpitää keskustelua.
Ääntämistä harjoitellaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas laajentaa ja syventää aiempina vuosina opittuja aihepiirejä: koti, perhe ja ystävät,
arkipäivän tilanteet, vapaa-aika ja harrastukset, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, vaatteet,
tien neuvominen, kohdemaita ja kulttuureja, Suomesta kertominen. Näkökulmiksi otetaan
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja nuorten toiminta englanniksi eri yhteisöissä
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•

vuosiluokilla 3.-6. opeteltujen rakenteiden kertaus, laajentaminen ja syventäminen, perfekti
ja pluskvamperfekti, tuleva aika
alustavasti, kysymyslauseita,
adjektiivien vertailu, there is/are,
prepositioita.

Vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia englannin asemaa
maailmankielenä ja siihen liittyviä ilmiöitä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia kielialueen
maiden kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas
osaa vertailla ja pohtia kulttuurisia piirteitä
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa englannin asemasta
maailmankielenä. Oppilas osaa vertailla
kielialueen maiden kulttuureja ja
elämänmuotoja. Oppilas osaa kertoa
kulttuurisista piirteistä vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin maita, joissa
englantia puhutaan. Oppilas osaa kertoa
jotakin kielialueen maiden kulttuureista ja
elämänmuodoista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa, missä englantia
puhutaan ja että sitä puhutaan eri tavoin.
Oppilas osaa kuvailla kielialueen maiden
kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas osaa
nimetä vuorovaikutukseen liittyviä kulttuurisia
piirteitä.

1858

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas vahvistaa ymmärrystään maailman eri kulttuureista. Oppilaan kanssa perehdytään
esimerkiksi Irlannin, UudenSeelannin ja Australian kulttuureihin. Oppilas saa käsityksen
kohdemaiden kulttuurista ja tavoista ja oppii toimimaan luontevasti kohdekulttuurin edellyttämällä
tavalla.
Oppilaan tiedot englannin kielen kehittymisestä globaaliksi lingua francaksi vahvistuvat. Oppilas
tutustuu englannin kielen variantteihin.
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen
mahdollisuuksista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin
aineistoista ja toimintaympäristöistä, joissa voi
käyttää englannin kieltä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa vertailla englanninkielisiä
aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka
edistävät hänen oppimistaan

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä englanninkielisiä
aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka
edistävät hänen oppimistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia, miten hän voi
hyödyntää englanninkielisiä aineistoja ja
toimintaympäristöjä omaa oppimistaan
edistääkseen.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Paikallinen tarkennus
Oppilas vahvistaa ymmärrystään maailman eri kulttuureista. Oppilaan kanssa perehdytään
esimerkiksi Irlannin, UudenSeelannin ja Australian kulttuureihin. Oppilas saa käsityksen
kohdemaiden kulttuurista ja tavoista ja oppii toimimaan luontevasti kohdekulttuurin edellyttämällä
tavalla.
1859
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Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.

Oppilaan tiedot englannin kielen kehittymisestä globaaliksi lingua francaksi vahvistuvat. Oppilas
tutustuu englannin kielen variantteihin.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama asia
ilmaistaan englannissa ja jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää
niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä
englannin kielen säännönmukaisuuksista.
Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä,
miten sama asia ilmaistaan englannissa
ja jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä englannin kielen
kielitiedon käsitteistä ja osaa käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas
osaa kertoa, miten sama asia ilmaistaan
englannissa ja jossakin muussa kielessä.
Oppilas osaa kertoa kohdekielen keskeisistä
kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin
englannin kielen säännönmukaisuuksista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas vahvistaa ymmärrystään maailman eri kulttuureista. Oppilaan kanssa perehdytään
esimerkiksi Irlannin, UudenSeelannin ja Australian kulttuureihin. Oppilas saa käsityksen
kohdemaiden kulttuurista ja tavoista ja oppii toimimaan luontevasti kohdekulttuurin edellyttämällä
tavalla.
Oppilaan tiedot englannin kielen kehittymisestä globaaliksi lingua francaksi vahvistuvat. Oppilas
tutustuu englannin kielen variantteihin.
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää keskeisimpiä itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas
osaa vertailla tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää monipuolisia itselle
sopivia tapoja oppia englannin kieltä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Paikallinen tarkennus
Oppilaalle painotetaan oppimaan oppimisen taitoja ja hänen kanssaan käytetään aikaa eri
oppimistekniikoiden harjoitteluun.
Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja aloitteellisesti yksin, parin kanssa ja ryhmässä.
Lisäksi hän harjoittelee suunnittelemaan toimintaa sekä yhdessä muiden kanssa että itsenäisesti.
Opettaja auttaa oppilasta asettamaan itselleen yhä vaativampia tavoitteita sekä arvioimaan niiden
toteutumista.
Oppilas arvioi itseään ja muita kielen oppijana ja kehittää edelleen kannustavan palautteen
antamista ja saamista.
Oppilaan tiedonhankinta- ja yhteistyötaitoja vahvistetaan edelleen.
Opettaja ohjaa oppilasta ottamaan yhä enemmän vastuuta opinnoistaan.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 7-9

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas selviää
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista ja pystyy enenevässä
määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas pystyy
viestimään, osallistumaan keskusteluihin
ja ilmaisemaan mielipiteitään myös
joissakin vaativammissa tilanteissa,
kuten keskusteltaessa ajankohtaisesta
tapahtumasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään erilaisia tapoja
puhua englantia.
Oppilas harjoittelee selviytymään jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa kotipiirin ulkopuolella
ja oppii käyttämään englannille ominaista kohteliasta kieltä.
Oppilasta kannustetaan oman mielipiteen ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa havainnoimaan viestintätilanteita ja analysoimaan erilaisia tekstejä, kuvia,
äänitteitä ja videoita.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä ja oppii uusia: nuorten elämä, harrastukset,
sää, ostokset, matkustaminen, lipun ostaminen, lääkärissä käynti, kestävä kehitys.
Oppilas tutustuu monipuolisesti käsiteltäviin teemoihin liittyviin teksteihin. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan oppikirjan tekstien lisäksi monenlaisista muista teksteistä kuten uutistekstit, mainokset,
sosiaalisen median tekstit (wikit, blogit).

1862

Oppilas harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja rakenteita kirjallisissa tuotoksissaan ja
ymmärtämään aiempaa haastavammista teksteistä käsiteltävän aiheen ja sisällön lisäksi
yksityiskohtia.
Oppilas kehittää taitojaan päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas laatii viestejä eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin ja kehittää erilaisten tekstien tuottamisen
sujuvuutta.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aiemmin harjoiteltujen rakenteiden kertaus ja syventäminen,
artikkelit
substantiivien monikko
sanajärjestys
futuuri ja ehtolause,
konditionaali ja ehtolause
infinitiivi ja ing- muoto,
paikan ja ajan prepositioita,
pronomineja

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja
merkitysneuvottelun käymisessä
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä
vuorovaikutustilanteessa ja osaa varmistaa,
onko viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin, korjata väärinymmärryksiä sekä
kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy
neuvottelemaan tuntemattomien ja melko
mutkikkaidenkin ilmauksien merkityksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin. Oppilas
käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää
käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin
tai talo/mökki).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee edelleen usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin tai muunlaisella
minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään
selvennystä tai toistoa hyvin usein.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus

Vuosiluokat 7-9

Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään erilaisia tapoja
puhua englantia.
Oppilas harjoittelee selviytymään jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa kotipiirin ulkopuolella
ja oppii käyttämään englannille ominaista kohteliasta kieltä.
Oppilasta kannustetaan oman mielipiteen ilmaisemiseen.
1864

Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa havainnoimaan viestintätilanteita ja analysoimaan erilaisia tekstejä, kuvia,
äänitteitä ja videoita.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä ja oppii uusia: nuorten elämä, harrastukset,
sää, ostokset, matkustaminen, lipun ostaminen, lääkärissä käynti, kestävä kehitys.
Oppilas tutustuu monipuolisesti käsiteltäviin teemoihin liittyviin teksteihin. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan oppikirjan tekstien lisäksi monenlaisista muista teksteistä kuten uutistekstit, mainokset,
sosiaalisen median tekstit (wikit, blogit).
Oppilas harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja rakenteita kirjallisissa tuotoksissaan ja
ymmärtämään aiempaa haastavammista teksteistä käsiteltävän aiheen ja sisällön lisäksi
yksityiskohtia.
Oppilas kehittää taitojaan päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas laatii viestejä eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin ja kehittää erilaisten tekstien tuottamisen
sujuvuutta.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aiemmin harjoiteltujen rakenteiden kertaus ja syventäminen,
artikkelit
substantiivien monikko
sanajärjestys
futuuri ja ehtolause,
konditionaali ja ehtolause
infinitiivi ja ing- muoto,
paikan ja ajan prepositioita,
pronomineja

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden
rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas osoittaa
tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt
ja osaa kiinnittää huomiota kielenkäytön
muodollisuuteen. Oppilas pystyy ottamaan
vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä
kulttuurisia käytänteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään erilaisia tapoja
puhua englantia.
Oppilas harjoittelee selviytymään jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa kotipiirin ulkopuolella
ja oppii käyttämään englannille ominaista kohteliasta kieltä.
Oppilasta kannustetaan oman mielipiteen ilmaisemiseen.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa havainnoimaan viestintätilanteita ja analysoimaan erilaisia tekstejä, kuvia,
äänitteitä ja videoita.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä ja oppii uusia: nuorten elämä, harrastukset,
sää, ostokset, matkustaminen, lipun ostaminen, lääkärissä käynti, kestävä kehitys.
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Oppilas tutustuu monipuolisesti käsiteltäviin teemoihin liittyviin teksteihin. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan oppikirjan tekstien lisäksi monenlaisista muista teksteistä kuten uutistekstit, mainokset,
sosiaalisen median tekstit (wikit, blogit).
Oppilas harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja rakenteita kirjallisissa tuotoksissaan ja
ymmärtämään aiempaa haastavammista teksteistä käsiteltävän aiheen ja sisällön lisäksi
yksityiskohtia.
Oppilas kehittää taitojaan päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas laatii viestejä eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin ja kehittää erilaisten tekstien tuottamisen
sujuvuutta.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aiemmin harjoiteltujen rakenteiden kertaus ja syventäminen,
artikkelit
substantiivien monikko
sanajärjestys
futuuri ja ehtolause,
konditionaali ja ehtolause
infinitiivi ja ing- muoto,
paikan ja ajan prepositioita,
pronomineja

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia
strategioita
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen
sekä ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas ymmärtää
pääasiat ja useita yksityiskohtia hieman
vaativammasta normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta
kirjoitetusta tekstistä. Oppilas ymmärtää
yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon
perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.
Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja
tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokat 7-9

Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään erilaisia tapoja
puhua englantia.
Oppilas harjoittelee selviytymään jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa kotipiirin ulkopuolella
ja oppii käyttämään englannille ominaista kohteliasta kieltä.
1868

Oppilasta kannustetaan oman mielipiteen ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa havainnoimaan viestintätilanteita ja analysoimaan erilaisia tekstejä, kuvia,
äänitteitä ja videoita.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä ja oppii uusia: nuorten elämä, harrastukset,
sää, ostokset, matkustaminen, lipun ostaminen, lääkärissä käynti, kestävä kehitys.
Oppilas tutustuu monipuolisesti käsiteltäviin teemoihin liittyviin teksteihin. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan oppikirjan tekstien lisäksi monenlaisista muista teksteistä kuten uutistekstit, mainokset,
sosiaalisen median tekstit (wikit, blogit).
Oppilas harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja rakenteita kirjallisissa tuotoksissaan ja
ymmärtämään aiempaa haastavammista teksteistä käsiteltävän aiheen ja sisällön lisäksi
yksityiskohtia.
Oppilas kehittää taitojaan päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas laatii viestejä eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin ja kehittää erilaisten tekstien tuottamisen
sujuvuutta.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aiemmin harjoiteltujen rakenteiden kertaus ja syventäminen,
artikkelit
substantiivien monikko
sanajärjestys
futuuri ja ehtolause,
konditionaali ja ehtolause
infinitiivi ja ing- muoto,
paikan ja ajan prepositioita,
pronomineja

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin
tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota
rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen
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Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja useita yksityiskohtia erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään
kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista
aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa
ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja
ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita
ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä sekä ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osaa kuvata
luettelomaisesti (ikäkaudelleen tyypillisiä)
jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita
käyttäen tavallista sanastoa ja joitakin
idiomaattisia ilmauksia sekä perustason
rakenteita ja joskus hiukan vaativampiakin.
Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

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

Vuosiluokat 7-9

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään erilaisia tapoja
puhua englantia.
1870

Oppilas harjoittelee selviytymään jokapäiväisen elämän viestintätilanteissa kotipiirin ulkopuolella
ja oppii käyttämään englannille ominaista kohteliasta kieltä.
Oppilasta kannustetaan oman mielipiteen ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Opettaja ohjaa havainnoimaan viestintätilanteita ja analysoimaan erilaisia tekstejä, kuvia,
äänitteitä ja videoita.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä ja oppii uusia: nuorten elämä, harrastukset,
sää, ostokset, matkustaminen, lipun ostaminen, lääkärissä käynti, kestävä kehitys.
Oppilas tutustuu monipuolisesti käsiteltäviin teemoihin liittyviin teksteihin. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan oppikirjan tekstien lisäksi monenlaisista muista teksteistä kuten uutistekstit, mainokset,
sosiaalisen median tekstit (wikit, blogit).
Oppilas harjoittelee käyttämään uusia sanoja ja rakenteita kirjallisissa tuotoksissaan ja
ymmärtämään aiempaa haastavammista teksteistä käsiteltävän aiheen ja sisällön lisäksi
yksityiskohtia.
Oppilas kehittää taitojaan päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas laatii viestejä eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin ja kehittää erilaisten tekstien tuottamisen
sujuvuutta.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aiemmin harjoiteltujen rakenteiden kertaus ja syventäminen,
artikkelit
substantiivien monikko
sanajärjestys
futuuri ja ehtolause,
konditionaali ja ehtolause
infinitiivi ja ing- muoto,
paikan ja ajan prepositioita,
pronomineja

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

1871
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia englannin asemaa
maailmankielenä ja siihen liittyviä ilmiöitä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia kielialueen
maiden kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas
osaa vertailla ja pohtia kulttuurisia piirteitä
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa kertoa englannin asemasta
maailmankielenä. Oppilas osaa vertailla
kielialueen maiden kulttuureja ja
elämänmuotoja. Oppilas osaa kertoa
kulttuurisista piirteistä vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa nimetä joitakin maita, joissa
englantia puhutaan. Oppilas osaa kertoa
jotakin kielialueen maiden kulttuureista ja
elämänmuodoista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kertoa, missä englantia
puhutaan ja että sitä puhutaan eri tavoin.
Oppilas osaa kuvailla kielialueen maiden
kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas osaa
nimetä vuorovaikutukseen liittyviä kulttuurisia
piirteitä.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista eri englanninkielisten maiden kulttuureihin muun muassa
ajankohtaisten tapahtumien kautta. Oppilaan kanssa tarkastellaan englantia globaalina
valtakielenä.
T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä,
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen
mahdollisuuksista

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin
aineistoista ja toimintaympäristöistä, joissa voi
käyttää englannin kieltä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa vertailla englanninkielisiä
aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka
edistävät hänen oppimistaan

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa nimetä englanninkielisiä
aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka
edistävät hänen oppimistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia, miten hän voi
hyödyntää englanninkielisiä aineistoja ja
toimintaympäristöjä omaa oppimistaan
edistääkseen.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista eri englanninkielisten maiden kulttuureihin muun muassa
ajankohtaisten tapahtumien kautta. Oppilaan kanssa tarkastellaan englantia globaalina
valtakielenä.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on,
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä
oppimisensa tukena

1873

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa
niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama asia
ilmaistaan englannissa ja jossakin muussa
kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen
keskeisiä kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää
niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä
englannin kielen säännönmukaisuuksista.
Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä,
miten sama asia ilmaistaan englannissa
ja jossakin muussa kielessä. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä englannin kielen
kielitiedon käsitteistä ja osaa käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin
kielen säännönmukaisuuksista. Oppilas
osaa kertoa, miten sama asia ilmaistaan
englannissa ja jossakin muussa kielessä.
Oppilas osaa kertoa kohdekielen keskeisistä
kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä
kielitaitonsa kehittämiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin
englannin kielen säännönmukaisuuksista.

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä
oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa
joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin
yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita
englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin
englannin kielen varianteista.
Paikallinen tarkennus
Oppilas jatkaa tutustumista eri englanninkielisten maiden kulttuureihin muun muassa
ajankohtaisten tapahtumien kautta. Oppilaan kanssa tarkastellaan englantia globaalina
valtakielenä.
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa käyttää keskeisimpiä itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas
osaa vertailla tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa käyttää monipuolisia itselle
sopivia tapoja oppia englannin kieltä.
Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia
rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä itselle
sopivia kielenoppimistapoja. Oppilas osaa
kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti
vuorovaikutuksessa.

S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas vahvistaa edelleen kieltenopiskelutaitoja ja harjoittelee yhä enemmän itseohjautuvuutta.
Oppilas asettaa itselleen yhä tavoitteita (myös tulevaisuudelle) sekä arvioi niiden toteutumista.
Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja aloitteellisesti yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Hän
vahvistaa erilaisia arviointitapoja sekä palautteen antamista ja saamista.
T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä jatkuvan
kieltenopiskelun valmiuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä
mahdollisuuksista kehittää englannin kielen
taitoaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa kuvailla mahdollisuuksia
kehittää englannin kielen taitoaan myös
koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osaa pohtia ja vertailla erilaisia
mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää englannin
kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osaa vertailla erilaisia
mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää englannin
kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

1875
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Osaamisen kuvaus

S2 Kielenopiskelutaidot
Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä,
sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon
luotettavuuden arviointia.
Paikallinen tarkennus
Oppilas vahvistaa edelleen kieltenopiskelutaitoja ja harjoittelee yhä enemmän itseohjautuvuutta.
Oppilas asettaa itselleen yhä tavoitteita (myös tulevaisuudelle) sekä arvioi niiden toteutumista.
Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja aloitteellisesti yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Hän
vahvistaa erilaisia arviointitapoja sekä palautteen antamista ja saamista.
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas selviää
kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä
viestintätilanteista ja pystyy enenevässä
määrin olemaan aloitteellinen
viestintätilanteessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas pystyy
viestimään, osallistumaan keskusteluihin
ja ilmaisemaan mielipiteitään myös
joissakin vaativammissa tilanteissa,
kuten keskusteltaessa ajankohtaisesta
tapahtumasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas pystyy viestimään,
osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteitään melko vaivattomasti
jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Vuosiluokat 7-9

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee niitä eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
1876

Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää edelleen puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään
erilaisia tapoja puhua englantia.
Oppilas harjoittelee aktiivista roolia keskustelutilanteissa, ja häntä kannustetaan oman mielipiteen
ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä, syventää ja oppii uusia: oppiminen ja
opiskelu, tulevaisuuden suunnitteleminen, ammatteja, työelämä, työhaastattelu, ihmissuhteet,
media, kulttuuri, luonto ja ilmastonmuutos.
Opettaja ottaa sisältöjä valitessaan näkökulmaksi ajankohtaisuuden, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet ja osallisuuden. Erityisesti harjoitellaan nuorten jatko-opinnoissa ja työelämässä
tarvittavaa kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee taitoa päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas tuottaa sanastollisesti ja rakenteellisesti monipuolisia kirjallisia tekstejä ja harjoittelee
tekemään kantaaottavia kirjallisia tuotoksia.
Oppilaan kanssa perehdytään sisällön jäsentelyyn kirjallisissa tuotoksissa ja kehitetään sujuvuutta
erilaisten tekstien tuottamisessa.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

aiempien rakenteiden kertaus ja syventäminen
passiivi,
epäsuora esitys ja kysymys,
II konditionaali ja ehtolause,
adverbien vertailu,
apuverbit ja niiden korvaavat muodot,
relatiivilauseet ja pronominit,
liitekysymys

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja
merkitysneuvottelun käymisessä

1877
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas pystyy jossain määrin
olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa
ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani
ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä
uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan
tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas pystyy olemaan
aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä
vuorovaikutustilanteessa ja osaa varmistaa,
onko viestintäkumppani ymmärtänyt
viestin, korjata väärinymmärryksiä sekä
kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai
muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy
neuvottelemaan tuntemattomien ja melko
mutkikkaidenkin ilmauksien merkityksistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään käyttäen tarvittaessa
vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta
avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään
toistoa tai selvennystä silloin tällöin. Oppilas
käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää
käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin
tai talo/mökki).

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee edelleen usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein
sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim.
nyökkäämällä), äännähdyksin tai muunlaisella
minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään
selvennystä tai toistoa hyvin usein.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
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Oppilas havainnoi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee niitä eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää edelleen puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään
erilaisia tapoja puhua englantia.

1878

Oppilas harjoittelee aktiivista roolia keskustelutilanteissa, ja häntä kannustetaan oman mielipiteen
ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä, syventää ja oppii uusia: oppiminen ja
opiskelu, tulevaisuuden suunnitteleminen, ammatteja, työelämä, työhaastattelu, ihmissuhteet,
media, kulttuuri, luonto ja ilmastonmuutos.
Opettaja ottaa sisältöjä valitessaan näkökulmaksi ajankohtaisuuden, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet ja osallisuuden. Erityisesti harjoitellaan nuorten jatko-opinnoissa ja työelämässä
tarvittavaa kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee taitoa päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas tuottaa sanastollisesti ja rakenteellisesti monipuolisia kirjallisia tekstejä ja harjoittelee
tekemään kantaaottavia kirjallisia tuotoksia.
Oppilaan kanssa perehdytään sisällön jäsentelyyn kirjallisissa tuotoksissa ja kehitetään sujuvuutta
erilaisten tekstien tuottamisessa.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

aiempien rakenteiden kertaus ja syventäminen
passiivi,
epäsuora esitys ja kysymys,
II konditionaali ja ehtolause,
adverbien vertailu,
apuverbit ja niiden korvaavat muodot,
relatiivilauseet ja pronominit,
liitekysymys

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden
rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

1879
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas osoittaa
tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt
ja osaa kiinnittää huomiota kielenkäytön
muodollisuuteen. Oppilas pystyy ottamaan
vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä
kulttuurisia käytänteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osaa käyttää
kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja
asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.
Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti
käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja
perustason viestintärutiineja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa kontakteissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas osoittaa tuntevansa
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas
pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan
huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin
käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee niitä eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää edelleen puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään
erilaisia tapoja puhua englantia.

Vuosiluokat 7-9

Oppilas harjoittelee aktiivista roolia keskustelutilanteissa, ja häntä kannustetaan oman mielipiteen
ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä, syventää ja oppii uusia: oppiminen ja
opiskelu, tulevaisuuden suunnitteleminen, ammatteja, työelämä, työhaastattelu, ihmissuhteet,
media, kulttuuri, luonto ja ilmastonmuutos.

1880

Opettaja ottaa sisältöjä valitessaan näkökulmaksi ajankohtaisuuden, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet ja osallisuuden. Erityisesti harjoitellaan nuorten jatko-opinnoissa ja työelämässä
tarvittavaa kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee taitoa päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas tuottaa sanastollisesti ja rakenteellisesti monipuolisia kirjallisia tekstejä ja harjoittelee
tekemään kantaaottavia kirjallisia tuotoksia.
Oppilaan kanssa perehdytään sisällön jäsentelyyn kirjallisissa tuotoksissa ja kehitetään sujuvuutta
erilaisten tekstien tuottamisessa.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

aiempien rakenteiden kertaus ja syventäminen
passiivi,
epäsuora esitys ja kysymys,
II konditionaali ja ehtolause,
adverbien vertailu,
apuverbit ja niiden korvaavat muodot,
relatiivilauseet ja pronominit,
liitekysymys

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia
strategioita

1881
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas pystyy seuraamaan
hyvin summittaisesti selväpiirteisen
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein
ympärillään käytävän keskustelun aiheen
sekä ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai
hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä
tuntemattomien sanojen merkityksiä
asiayhteydestä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas ymmärtää pääasiat
ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes
normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta
tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai
yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua
tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset,
avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös
valmistautumatta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas ymmärtää
pääasiat ja useita yksityiskohtia hieman
vaativammasta normaalitempoisesta
yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta
kirjoitetusta tekstistä. Oppilas ymmärtää
yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon
perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.
Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja
tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
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Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee niitä eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
Oppilas kehittää edelleen puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään
erilaisia tapoja puhua englantia.
1882

Oppilas harjoittelee aktiivista roolia keskustelutilanteissa, ja häntä kannustetaan oman mielipiteen
ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä, syventää ja oppii uusia: oppiminen ja
opiskelu, tulevaisuuden suunnitteleminen, ammatteja, työelämä, työhaastattelu, ihmissuhteet,
media, kulttuuri, luonto ja ilmastonmuutos.
Opettaja ottaa sisältöjä valitessaan näkökulmaksi ajankohtaisuuden, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet ja osallisuuden. Erityisesti harjoitellaan nuorten jatko-opinnoissa ja työelämässä
tarvittavaa kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee taitoa päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas tuottaa sanastollisesti ja rakenteellisesti monipuolisia kirjallisia tekstejä ja harjoittelee
tekemään kantaaottavia kirjallisia tuotoksia.
Oppilaan kanssa perehdytään sisällön jäsentelyyn kirjallisissa tuotoksissa ja kehitetään sujuvuutta
erilaisten tekstien tuottamisessa.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

aiempien rakenteiden kertaus ja syventäminen
passiivi,
epäsuora esitys ja kysymys,
II konditionaali ja ehtolause,
adverbien vertailu,
apuverbit ja niiden korvaavat muodot,
relatiivilauseet ja pronominit,
liitekysymys

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin
tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota
rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

1883
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Taitotaso B1.1/B1.2 Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja useita yksityiskohtia erilaisista
jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään
kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista
aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa
ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja
ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita
ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin
harjoitelluissa ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Taitotaso A1.3 Oppilas osaa rajallisen määrän
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä
sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja
itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia
viestejä sekä ääntää harjoitellut ilmaisut
ymmärrettävästi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Taitotaso B1.1 Oppilas osaa kertoa
ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia
erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä
itseään kiinnostavista todellisista tai
kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa
sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin
yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa
soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Taitotaso A2.2 Oppilas osaa kuvata
luettelomaisesti (ikäkaudelleen tyypillisiä)
jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita
käyttäen tavallista sanastoa ja joitakin
idiomaattisia ilmauksia sekä perustason
rakenteita ja joskus hiukan vaativampiakin.
Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa
ilmauksissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
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Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä,
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden
osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys
ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista
teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee niitä eri viestintäkanavia
hyödyntäen.
Oppilasta kannustetaan tuottamaan englantia omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.
1884

Oppilas kehittää edelleen puhumisen taitojaan monipuolisesti ja harjaantuu ymmärtämään
erilaisia tapoja puhua englantia.
Oppilas harjoittelee aktiivista roolia keskustelutilanteissa, ja häntä kannustetaan oman mielipiteen
ilmaisemiseen.
Oppilas harjoittelee ääntämisen selkeyttä ja sujuvuutta parin kanssa ja ryhmässä.
Oppilas laajentaa aiempina vuosina opittuja aihepiirejä, syventää ja oppii uusia: oppiminen ja
opiskelu, tulevaisuuden suunnitteleminen, ammatteja, työelämä, työhaastattelu, ihmissuhteet,
media, kulttuuri, luonto ja ilmastonmuutos.
Opettaja ottaa sisältöjä valitessaan näkökulmaksi ajankohtaisuuden, oppilaiden kiinnostuksen
kohteet ja osallisuuden. Erityisesti harjoitellaan nuorten jatko-opinnoissa ja työelämässä
tarvittavaa kielitaitoa.
Oppilas harjoittelee taitoa päätellä tuntemattomien sanojen merkitystä asiayhteydestä.
Oppilas tuottaa sanastollisesti ja rakenteellisesti monipuolisia kirjallisia tekstejä ja harjoittelee
tekemään kantaaottavia kirjallisia tuotoksia.
Oppilaan kanssa perehdytään sisällön jäsentelyyn kirjallisissa tuotoksissa ja kehitetään sujuvuutta
erilaisten tekstien tuottamisessa.
Oppilas harjoittelee rakenteista ainakin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

aiempien rakenteiden kertaus ja syventäminen
passiivi,
epäsuora esitys ja kysymys,
II konditionaali ja ehtolause,
adverbien vertailu,
apuverbit ja niiden korvaavat muodot,
relatiivilauseet ja pronominit,
liitekysymys

Kotitalous
Kotitalouden valinnaisten oppiaineiden oppisisällöt ovat valittavissa sekä taide- ja taitoaineiden
valinnaisaineena (vl. 7-9, 1-2 vvt) että valinnaisaineena (vl 8-9, 2 vvt).
Oppisisällöt 1-3:
Kaikissa oppisisällöissä harjoitellaan seuraavia asioita: oman työn arviointi ja suunnittelu,
ajankäytön suunnitteleminen ja arviointi, kädentaidot, työskentelymenetelmät ja työvälineet,
hygienia ja työturvallisuus, hyvät tavat, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen vastuun harjoitteleminen,
työskentely ryhmässä, tiedonhankinta, ongelmanratkaisu, vuodenkierron juhlia ja perinteitä
Oppisisältö syventävä 1: toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja, oman kuluttamisen vaikutukset,
hintavertailu, kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, ravintotietous
Oppisisältö syventävä 2: kestävä kehitys, energian säästö, lajittelu ja kierrätys, lähi- ja luomuruoka
Oppisisältö syventävä 3: tarjoilujen suunnittelu, katteet ja koristelu juhliin

Kaikissa oppisisällöissä harjoitellaan seuraavia asioita: kädentaitojen harjaannuttaminen,
oman työn arviointi, suunnittelu ja organisointi, ajankäytön suunnitteleminen ja arviointi,
työskentelymenetelmät ja työvälineet, hygienia ja työturvallisuus, hyvät tavat, vuorovaikutuksen ja
sosiaalisen vastuun harjoitteleminen, työskentely ryhmässä, tiedonhankinta, ongelmanratkaisu,
raaka-aineet vuodenajan mukaan
Oppisisältö syventävä 4: kotiseudun ja suomalainen ruokaperinne, erikoisruokavaliot
1885
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Oppisisällöt 4-6:

Oppisisältö syventävä 5: kansainvälinen ruokaperinne ja tapakulttuuri
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Oppisisältö syventävä 6: arjenhallintataidot, itsenäinen elämä

1886

Opetuksen
tavoitteista
johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin
kohde

Osaamisen
Osaamisen
Osaamisen
Osaamisen
kuvaus
kuvaus
kuvaus
kuvaus
arvosanalle 5 arvosanalle 7 arvosanalle 8 arvosanalle 9

Käytännön toimintataidot
Oppilas
tunnistaa
ja
nimeää
joitakin
työprosessiin
kuuluvia
työtehtäviä.

Oppilas
suunnittelee,
organisoi
ja
kuvailee omaa
työtänsä
ja
toimintaansa
työvaiheittain
annettujen
ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas
suunnittelee ja
työskentelee
työvaiheittain
annettuja
ohjeita
soveltaen
sekä kuvailee
omaa
osaamistaan
oman
työskentelyn
tarkastelun
avulla.

Oppilas
suunnittelee ja
työskentelee
itsenäisesti
sekä
perustelee
omaa
työskentelyään
ja
toimintaansa.

Oppilas
suoriutuu
itsenäisesti ja
soveltaa
tavallisimpia
työtapoja
kädentaitoja
Oppilas tietää, edellyttävissä
että
kotitalouden
työtehtäviä voi tehtävissä.
toteuttaa
luovasti
Oppilas ottaa
monella
huomioon
tavalla ja että yksittäisiä
estetiikalla on esteettisiä
merkitystä.
näkökulmia.

Oppilas osaa
käyttää
luovasti
ja
perustellen
erilaisia
kädentaitoja ja
työtapoja
kotitalouden
tehtävissä.

Oppilas
valitsee
ja
käyttää raakaaineita,
materiaaleja,
työvälineitä tai
teknologiaa
annettujen
ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas
valitsee,
käyttää
ja
perustelee
kestävää
elämäntapaa
tukevia raakaaineita,
työvälineitä,
materiaaleja
tai
teknologiaa.

Oppilas
tarvitsee
paljon
ohjausta
ja
apua
työn
suunnittelemisessa
ja
toteuttamisessa.

Oppilas oppii
kotitalouden
kädentaitoja ja
kokeilee
erilaisia
työtapoja. Hän
oppii
ottamaan
huomioon
toiminnassaan
luovuuden ja
estetiikan.

Kädentaidot
Oppilas
kotitalouden
suoriutuu
perustehtävien ohjatusti
toteuttamisessa,kädentaitoja
luovuus
ja edellyttävistä
estetiikka
yksittäisistä
työtehtävistä.

Oppilas oppii
valitsemaan ja
käyttämään
raaka-aineita,
materiaaleja,
työvälineitä ja
teknologiaa
kestävää
elämäntapaa
edistävästi.

Valintojen
tekeminen ja
niiden
perustelut
toiminnassa

Oppilas
harjoittelee
valitsemaan ja
käyttämään
annettuja
materiaaleja
tai työvälineitä
yksilöllisesti
ohjattuna.

Oppilas
suoriutuu
annetuista
kädentaitoja
edellyttävistä
työtehtävistä.

Oppilas
soveltaa
kestävän
elämäntavan
tietoja
ja
taitoja
käyttäessään
raaka-aineita,
materiaaleja,
työvälineitä tai
teknologiaa.

Oppilas
perustelee
luovuuden ja
estetiikan
merkitystä ja
ottaa
nämä
huomioon
osana
kokonaisuutta.

1887
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Oppilas oppii Työn
suunnittelemaansuunnittelu ja
työn
toteuttaminen
tekemisen,
sekä
oman
tekemään
toiminnan
työtehtävän ja
tarkastelemaan tarkastelu
omaa työtään
ja
toimintaansa.

Oppilas oppii Ajanhallinta ja
suunnittelemaanjärjestyksen
omaa
ylläpitäminen
toimintaansa
suhteessa
käytettävissä
olevaan
aikaan
ja
annettuun
tehtävään.
Hän
oppii
huolehtimaan
työtehtävien ja
työympäristön
järjestyksestä
oppimisympäristössään.

Oppilas toimii
aikataulussa
ja
ylläpitää
tehtävien sekä
työympäristön
järjestystä
ohjattuna.

Oppilas
ylläpitää
työtehtävien
järjestystä
annettujen
ohjeiden
ja
aikataulun
mukaan
erillisissä
työvaiheissa.

Oppilas
etenee
ohjeiden
mukaisesti
vaiheittain ja
ylläpitää
työtehtävien ja
työympäristön
järjestystä.

Oppilas
työskentelee
itsenäisesti ja
vastuullisesti
sekä
osaa
perustella
ajankäyttöään,
työtehtävien ja
työympäristön
järjestyksen
Oppilas
merkitystä ja
Oppilas
suunnittelee ja toimintojen
tarvitsee
ennakoi
etenemistä
ohjausta
ajankäyttöään. osana
työympäristön
oppimisympäristöä.
järjestyksen
ylläpitämisessä.

Oppilas oppii Turvallisuus ja
toimimaan
voimavarojen
hygieenisesti, kannalta
turvallisesti ja kestävä
ergonomisesti toiminta
kotitalouden
toimintaympäristöissä
ottaen
huomioon
käytettävissä
olevat
aineelliset
voimavarat.

Oppilas toimii
hygieenisesti
ja turvallisesti
ohjattuna

Oppilas
työskentelee
hygieenisesti
ja turvallisesti
annettujen
ohjeiden
mukaisesti.

Oppilas
Oppilas
työskentelee perustelee
ohjeiden
toimintaansa
mukaisesti
turvallisuuden,
hygieenisesti, hygieenisyyden,
turvallisesti ja ergonomian
ergonomisesti tai
tai
kustannusten
kustannusten ja
ja
energiankäytön
energiankäytön näkökulmasta.
kannalta
tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas
osallistuu
keskusteluun,
pyrkii
kuuntelemaan
ja tuo esille
omia
näkökulmia
yhteisissä
suunnittelu- ja
työtilanteissa.

Oppilas
kuuntelee eri
näkökulmia ja
ilmaisee
rakentavasti
omia
näkemyksiään
yhteisissä
suunnittelu- ja
työtilanteissa.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas oppii Kuuntelu,
kohtaamaan, keskustelu ja
kuuntelemaan, argumentointi
keskustelemaanyhteisessä
ja
suunnittelussa
argumentoimaan
vertaisryhmässä.

Oppilas
osallistuu
satunnaisesti
tai
kysymysten
tukemana
keskusteluun
yhteisissä
suunnittelu- ja
työtilanteissa.

Oppilas
on
aktiivinen
keskusteluissa
ja ottaa eri
näkökulmat
huomioon
sekä
perustelee
omat
näkemyksensä
rakentavasti.
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Oppilas
kannustaa
toisia
yhteisissä
suunnittelu- ja
työtilanteissa.
Oppilas oppii
tunnistamaan,
miten
arki
erilaisissa
kotitalouksissa
rakentuu
ja
ajallisesti
1888

Arjen
Oppilas
rakentumisen nimeää
sekä
arkirutiineja
kotitalouksien sekä tunnistaa
erilaisuuden
erilaisia
hahmottaminen kotikulttuureita.

Oppilas
kuvailee
arkirutiineja,
arjen
rakentumista,
kotitalouksien
perinteitä ja

Oppilas
määrittelee
arjen
rakentumista
ja
kotitalouksien
arkirutiineja

Oppilas
perustelee
kotitalouksien
arjen
rakentumista
ja

järjestäytyy.
Hän
oppii
kohtaamaan
hyväksyvästi
kotien
kulttuurista
monimuotoisuutta.

erilaisia
erilaisissa
erilaisten
kotikulttuureita. kotikulttuureissa.kotikulttuurien
ajankäyttöä

Oppilas oppii Voimavarojen
työskentelemäänkäyttäminen ja
itsenäisesti
yhteisten
sekä
osana sopimusten
ryhmää
ja tekemisen
yhteistä
oppiminen
työtehtävää.
Hän
oppii
sopimaan
työtehtävien
jakamista.

Oppilas
harjoittelee
yksilöllisesti
ohjattuna
itsenäistä
työskentelyä
ja osallistuu
ryhmän
toimintaan
satunnaisesti.

Oppilas
harjoittelee
itsenäistä
työskentelyä
ja
vastuunottoa
omasta
työstään
ja
osallistuu
ryhmän
toimintaan
yhdessä
sovitulla
tavalla.

Oppilas
työskentelee
yksin
ja
ryhmässä
sekä
pyrkii
toimimaan
rakentavasti ja
työtehtävistä
neuvotellen.

Oppilas toimii
itsenäisesti ja
tasapuolisesti
sekä
toimii
ryhmässä
yhteistyökykyisesti
ja
vastuullisesti.

Oppilas tietää,
mitä tarkoittaa
tasapuolinen
työnjako sekä
pääsee
sopimukseen
työtehtävien
jakamisesta
osallistumalla
päätöksentekoon.

Oppilas oppii Toisten
Oppilas tietää, Oppilas
Oppilas osaa
tunnistamaan oppilaiden
että
tunnistaa
ja toimia
asioita, jotka huomaavainen tapakulttuuri
nimeää
tapakulttuuria
liittyvät
kohtelu
ja vaikuttaa
tapakulttuuriin noudattaen.
huomaavaiseentapakulttuuriin vuorovaikutustilanteisiin.
ja
toisten
kohteluun,
mukainen
huomaavaiseen
tapakulttuuriin käytännön
kohteluun
ja
toiminta
liittyviä asioita.
vuorovaikutustilanteissa
oppitunnin
toimimiseen. vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa
perustella
tapakulttuuria
ja toisten
ihmisten
huomaavaista
kohtelua sekä
niihin liittyviä
käytännön
toimintatapoja.

Tiedonhallintataidot
Oppilas hakee
ja kotitalouteen
liittyvää tietoa
annetuista
lähteistä
yksilöllisesti
ohjattuna.
Tietojen
hyödyntäminen
ja
tulkitseminen
on vähäistä.

Oppilas oppii Toimintaohjeiden,
Oppilas
lukemaan ja merkkien
ja tunnistaa

Oppilas hakee
kotitalouteen
liittyvää tietoa
itselleen
tutuista
ja
annetuista
lähteistä
ja
käyttää niitä
toiminnassaan.

Oppilas
ja tunnistaa,

Oppilas tietää,
mistä ja miten
kotitalouteen
liittyviä tietoja
voidaan
hakea.
Oppilas arvioi
tietojen
käytettävyyttä
ja
lähteiden
luotettavuutta

Oppilas
soveltaa

Oppilas hakee
kotitalouteen
liittyviä tietoja
eri
tietolähteistä.
Oppilas arvioi
tiedon
ja
lähteiden
luotettavuutta
ja
käytettävyyttä
ja
valitsee
tehtävään
sopivat
lähteet.
Oppilas
perustelee
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Oppilas oppii Tietojen
hakemaan ja hankinta
vertailemaan käyttö
tietoa
sekä
tunnistamaan
kotitalouteen
liittyviä
luotettavia
tietolähteitä
valintojensa
perustana.
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tulkitsemaan symbolien
kotitalouteen käyttäminen
ja
lähiympäristöön
liittyviä
ohjeita,
merkkejä
ja
symboleja
sekä
toimimaan
niiden
mukaisesti.

nimeää
yksittäisiä
toimintaohjeita
ja merkkejä.

nimeää,
luokittelee ja
käyttää
kotitalouden
toimintaohjeita
ja
merkkejä
annettujen
ohjeiden
mukaisesti.

toiminnassaan
kotitalouden
toimintaohjeita,
merkkejä
ja
symboleita.

kotitalouden
toimintaohjeiden,
merkkien
ja
symboleiden
käyttöä
eri
toiminnoissa.

Oppilas oppii
soveltamaan
tietoja
ja
taitoja,
tunnistamaan
palveluita
sekä
osoittamaan
luovuutta
erilaisissa
tilanteissa ja
ympäristöissä

Käsitteiden
käyttäminen,
tietojen
ja
taitojen
soveltaminen
sekä
luovat
ratkaisut
tilanteissa,
kotitalouden
palveluiden
tunteminen

Oppilas
nimeää
joitakin
kotitalouden
käsitteitä,
tietoja
ja
taitoja
sekä
yksittäisiä
palveluita.

Oppilas
käyttää
kotitalouden
käsitteitä,
tietojaan
ja
taitojaan sekä
kuvailee
yksittäisiä
kotitalouden
palveluita.

Oppilas
käyttää
erilaisissa
tilanteissa
kotitalouden
käsitteitä,
tietojaan
ja
taitojaan.

Oppilas
käyttää
erilaisissa
tilanteissa
perustellen ja
luovasti
kotitalouden
käsitteitä,
tietojaan
ja
taitojaan.

Oppilas oppii
tulkitsemaan
kiertotalouteen
liittyviä asioita
ja toimintoja
sekä
ympäristöä ja
taloutta
kuormittavia
kotitalouden
toimintoja.

Ympäristö- ja Oppilas
talousteot
luettelee
toiminnassa ja joitakin
päätöksenteossaympäristöön
ja
rahankäyttöön
liittyviä
kotitalouden
toimintoja.
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Oppilas
kuvailee
erilaisia
kotitalouden
palveluita ja
niiden käyttöä
arkielämässä.

Oppilas tietää, Oppilas tekee
miten
yksittäisiä
ympäristökuormaa
arjen
voidaan
ympäristö- ja
vähentää
taloustekoja
sekä millaisia erilaisissa
ympäristö- ja tehtävissä ja
taloustekoja
tilanteissa.
voidaan tehdä
kotitalouksissa.

Oppilas arvioi
erilaisia
kotitalouden
palveluita ja
perustelee
niiden
merkitystä ja
mahdollisuuksia
ja
arkielämässä.
Oppilas tekee
ympäristö- ja
taloustekoja
erilaisissa
tehtävissä ja
tilanteissa
johdonmukaisesti
sekä
perustellen
niiden
merkitystä
kestävän
ja
vastuullisen
elämäntavan
ja
kuluttamisen
kannalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Musiikki
Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja
maailmankuvan laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä
ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää
oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan,
miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan
kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat
tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuoliseen
luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä
tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa
oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä
niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.
Musiikin oppiaineessa 7. vuosiluokalle pyritään sisällyttämään kaikki sisältöalueen opetuksen
tavoitteet T1-T12, laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1-L7 sekä sisältöalueet S1 (Miten
musiikissa toimitaan), S2 (Mistä musiikki muodostuu), S3 (Musiikki omassa elämässä, yhteisössä
ja yhteiskunnassa ja S4 (Ohjelmisto). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet toimivat opetuksen
pohjana myös 8. ja 9. vuosiluokilla.

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva
ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat
heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tietoja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan
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Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9

musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden
yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.
Huomioimme musiikinopetuksessamme koulukotiympäristömme tuomat vahvuudet ja
mahdollisuudet. Pyrimme koulumme juhlissa ja tilaisuuksissa hyödyntämään musiikin ryhmiemme
tietoja ja taitoja. Oppiainerajat ylittävät projektit ja yhteistyö koulumme ulkopuolisten
toimijoiden kanssa monipuolistavat työtapojamme ja oppimisympäristöjämme. Musiikin
kursseihimme sisältyy mahdollisesti opintoretkiä ja vierailukäyntejä esimerkiksi studioissa
tai konserteissa sekä lähialueen tapahtumissa. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä
joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Mahdollistamme musiikin opetuksessamme oppilaamme musiikillisen ilmaisun monipuolisin
menetelmin ja työtavoin. Painotamme opetuksessamme oman ilmaisun merkitystä arvokkaana
tavoitteena oppilaallemme, ja rohkaisemme oppilastamme omien sävellysten ja sanoitusten
tekemiseen.
Huomioimme opetuksessamme musiikin terapeuttisen, elämyksellisen roolin. Oppilastamme
rohkaisee kannustava ilmapiiri ja antamamme positiivinen palaute. Edellytys käytännön työssä
onnistumiselle on . Oppimistilanteidemme tulee tukea oppilaidemme mahdollisuuksia yhdessä
työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin.
Tavoitteenamme on, että opetuksessamme oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja
arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaamme ymmärrystä musiikin prosesseista ja
tukevat musikaalisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja
soittimistoa sekä ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla
luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden
itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään
huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen
muuttamiseen.
Kannustamme
oppilastamme
näkemään
musiikin
opiskelun
mielekkäänä
ja
tarkoituksenmukaisena. Opetuksessamme voimme käyttää ohjauksen apuna erilaisia oppimisen
prosesseja ja kokemuksia oppimispäiväkirjamaisesti tallentavia menetelmiä.
Tärkeintä ohjauksessamme on kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistista
käsitystä omien tietojen, taitojen ja itseohjautuvuuden kehittymisestä sekä ennen kaikkea
ylläpitää oppimisen ja tekemisen iloa. Kannustamme oppilastamme yhdessä tekemiseen ja omaaloitteisuuteen. Rohkaisemme oppilastamme myös ilmaisemaan itseään musiikin avulla.

Vuosiluokat 7-9

Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme huomioon yksilölliset erot, ja
näin pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät, johdonmukaiset toimintatapamme
helpottavat oppilaidemme opiskelua. Opettajamme käyttää erilaisia opetusmenetelmiä
ja hyödyntää opetuksessaan monikanavaisuutta. Lisäksi opettajamme opettaa erilaisia
oppimistekniikoita. Ohjaamme oppilastamme löytämään itselleen parhaiten sopivan työtavan,
minkä tavoitteena on lisätä oppilaamme motivaatiota ja oppimisen mielekkyyttä. Kannustamme
oppilastamme yhdessä tekemiseen ja oma-aloitteisuuteen.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja hänen vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7-9
Musiikin opetuksessa oppimisen arviointi, eli formatiivinen arviointi, on kannustavaa ja rakentavaa
palautetta opintojen aikana. Se tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja auttaa jokaista
löytämään omat vahvuutensa. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin
soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas
tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Palautteen
avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti ja soveltamaan käytännössä
oppimaansa musiikin tietoa ja taitoa. Musiikin summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen
osaamiseen että musiikillisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Musiikissa
harjoittelu- ja työskentelytaitojen kehittäminen eli oppimaan oppiminen on yksi arvioitavista
kriteereistä.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun
tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun
päättyessä saavuttanut musiikin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt musiikin
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9
yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on musiikin
tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut
oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa
pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10
mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan musiikin oppimäärän tavoitteiden pohjalta
ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason
saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen
jonkin muun tavoitteen osalta.
Musiikissa oppilaan oppimisen tavoitteet on johdettu musiikin opetuksen tavoitteista.
Musiikin oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet koostuvat osallisuuden taidoista,
musiikillisista taidoista ja tiedoista, luovasta tuottamisesta, kulttuurisen ymmärtämisen taidoista,
monilukutaidosta, hyvinvoinnin ja ääniturvallisuuden taidoista sekä oppimaan oppimisen taidoista.
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan
kuvauksiin.

Musiikin arviointimme vuosiluokkien 7-9 osalta on numeraalista. Annamme oppilaallemme
säännöllistä, monipuolista ja jatkuvaa palautetta oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta
suhteessa asetettuihin musiikin oppiaineen tavoitteisiin Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja
omasta oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse
arvioimaan omaa edistymistään. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme
opiskelua ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan
oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.

Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
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Otamme arvioinnissamme huomioon oppilaamme mahdolliset oppimisvaikeudet. Käytämme
arvioinnissa monipuolisia menetelmiä, joiden avulla jokainen oppilaamme kykenee osoittamaan
omaa osaamistaan mahdollisimman hyvin. Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä
päätetään, että hän opiskelee musiikkia yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme
oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.

Vuosiluokka 7
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten
yhteisöjen jäsenenä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas toimii rakentavasti musisoivan ryhmän
ja musiikillisen yhteisön jäsenenä huolehtien
osuudestaan sekä kannustaen ja auttaen
toisia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osaa toimia musisoivan ryhmän
jäsenenä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu musisoivan ryhmän
toimintaan opettajan konkreettisen ohjeen
mukaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas toimii itsenäisesti musisoivan ryhmän
ja musiikillisen yhteisön jäsenenä huolehtien
osuudestaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
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Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
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Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.

Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
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Vuosiluokat 7-9

S4 Ohjelmisto

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä
edelleen musisoivan ryhmän jäseninä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun
välineenä ja osallistuu yhteislauluun.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas käyttää ääntään osana musiikillista
ilmaisua.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun
välineenä tehtävän ja tilanteen mukaisesti
sekä ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja
laulutaitoaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun
välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen
osuutensa osaksi kokonaisuutta.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
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Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
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Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-,
rytmi-, melodia- ja sointusoittimin
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Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa
kokonaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu soittamiseen konkreettisen
ohjauksen alaisena.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon
melko sujuvasti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja
sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon
sujuvasti.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
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Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
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Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu musiikkia ja liikettä
yhdistävään toimintaan ryhmän jäsenenä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää koko kehon liikettä
monipuolisesti ja luovasti musiikin
oppimisessa sekä musiikillisessa ilmaisussa ja
vuorovaikutuksessa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas sovittaa liikeilmaisuaan kuulemansa
musiikkiin ja ilmaisee musiikkia liikkuen, myös
rytmisesti perussykettä seuraten ja ilmaisten.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas sovittaa liikkumistaan musiikkiin
ja osallistuu ryhmän jäsenenä
musiikkiliikunnalliseen ilmaisuun.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
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Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
1900

Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen
kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
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Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia
ja osaa kertoa havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia
esittäen kuulemastaan yksittäisiä huomioita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja
musiikkia.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia
keskustellen havainnoistaan sekä perustellen
näkemyksiään.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
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Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
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S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä
improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osallistuu luovan tuottamisen
prosessiin.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää musiikillisia tai muita
äänellisiä elementtejä kehittäen ja toteuttaen
moninaisia sekä kekseliäitä musiikillisia
ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas osallistuu luovan tuottamisen
prosessiin tuottaen yksittäisiä musiikillisia
ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää musiikillisia tai muita
äänellisiä elementtejä kehittäen ja toteuttaen
musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
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Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
1904

Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan
ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää monipuolisesti
musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
omassa tai ryhmän ilmaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kokeilee musiikkiteknologian
mahdollisuuksia musiikin tekemisessä
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia omassa tai ryhmän
ilmaisussa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kokeilee joitakin musiikkiteknologian
työkaluja opettajan konkreettisten ohjeiden
mukaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
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Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
1906

Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten
musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin tapoja käyttää
musiikkia viestimiseen ja vaikuttamiseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas tunnistaa joitakin musiikin
monista käyttötavoista ja kulttuurisista
ilmenemismuodoista ja osaa kertoa
havainnoistaan.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas analysoi ja arvioi musiikin
käyttötapoja ja kulttuurisia ilmenemismuotoja
ja osaa keskustella niistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas jäsentää musiikin käyttötapoja
ja kulttuurisia ilmenemismuotoja kertoen
havainnoistaan.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
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Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
1908

Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja
terminologiaa
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa joitakin musiikin käsitteitä ja
symboleja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas käyttää ja soveltaa sujuvasti ja
tarkoituksenmukaisesti musiikkikäsitteitä,
musiikin merkintätapoja ja musiikkitermejä
musiikillisessa toiminnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas käyttää yksittäisiä musiikkikäsitteitä,
musiikin merkintätapoja ja joitakin
musiikkitermejä musiikillisessa toiminnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää musiikkikäsitteitä, musiikin
merkintätapoja sekä musiikkitermejä
musiikillisessa toiminnassa.

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
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Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
1910

Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin
vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin,
mutta tavoitetta ei käytetä päättöarvosanan
muodostamisen perusteena.

1911
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Arvioinnin kohde

S1 Miten musiikissa toimitaan
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
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Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.

1912

Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön
turvallisuudesta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas huolehtii vastuullisesti musisointi- ja
ääniympäristön turvallisuudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas ottaa huomioon ääniympäristön
turvallisuuteen liittyvät tekijät sekä käyttää
laitteita ja soittimia turvallisuusohjeiden
mukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas noudattaa annettavia
turvallisuusohjeita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia
musisointitilanteissa ottaen huomioon muun
muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen
sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät
tekijät.

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
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S1 Miten musiikissa toimitaan

Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
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Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
1914

Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.
T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla,
asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa
tavoitteisiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas asettaa ohjattuna itselleen
musisointiin, musiikkiliikuntaan tai
säveltämiseen ja muuhun luovaan
tuottamiseen liittyviä tavoitteita, harjoittelee
niiden suuntaisesti sekä arvioi edistymistään
suhteessa tavoitteisiinsa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas kehittää osaamistaan opettajan
tukemana jollakin musiikillisen osaamisen
osa-alueella annetun tavoitteen suuntaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas asettaa itselleen ohjattuna
musisointiin, musiikkiliikuntaan tai
säveltämiseen ja muuhun luovaan
tuottamiseen liittyviä tavoitteita, toimii
niiden suuntaisesti ja työskentelee niiden
suuntaisesti

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas asettaa musisointiin,
musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja
muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä
tavoitteita ja työskentelee niiden mukaisesti.
Oppilas arvioi toimintaansa ja mukauttaa
työskentelyään tavoitteidensa pohjalta.

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.
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S1 Miten musiikissa toimitaan

Paikallinen tarkennus
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
Opettaja kannustaa oppilasta tiedostavaan, jäsentävään ja kriittiseen kuunteluun.
Opettaja rohkaisee
yksinlaulamiseen.

oppilasta

laulamaan

yksiäänisesti

ryhmässä

sekä

itsenäiseen

Oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa omia luovia ideoitaan äänen ja liikkeen keinoin, myös
musiikkiteknologiaa hyödyntäen.
Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja
syvennetään yhteismusisoinnissa.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.
Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri
tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.
Paikallinen tarkennus
Opettaja kertaa oppilaalle jo aiemmin opittuja käsitteitä, mm. melodia, soinnut, rytmi, sointiväri ja
muoto.
Oppilas ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan.
Oppilas laulaa ja kuuntelee musiikkia monipuolisesti, huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit.
Oppilas soittaa keho, rytmi, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon.
Oppilasta kannustetaan käyttämään musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia
elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa.
Oppilas osaa jo suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa
tuotostaan suhteessa niihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä
sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä
musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla
pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja
aikakausina.
Paikallinen tarkennus
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Opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä
kokemuksiaan ja havaintojaan.
Ohjelmistoon, ja erityisesti kuunteluohjelmistoon, valitaan monipuolisesti eri kulttuurien
ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden.
Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat
teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.
Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
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Musiikissa myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Oppilaan kanssa pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin
merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
Oppilas ymmärtää digitaalisen median tuomat haasteet ja mahdollisuudet, mm. tekijänoikeudet ja
eettinen näkökulma digitaalisen median kautta julkaistavassa musiikissa.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja
aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt
huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai
soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan
huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston
käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden
omat luovat tuotokset ja sävellykset.

Yhteiskuntaoppi
Oppiaineen tehtävä
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja
periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.
Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja
tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia
hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan
sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan
aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään,
että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja
demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa
ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia
toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen,
analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri
toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat
1917
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Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin
liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä
vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien
ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee
kattamaan myös globaalit kysymykset

ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten
työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.
Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti oppimistavoitteen mukaisesti.
Rikastamme opetustamme esimerkiksi vierailuilla yhteiskunnallisesti merkittäviin paikkoihin tai
kutsumalla vierailijoita, esimerkiksi yhteiskunnallisia vaikuttajia, koulullemme. Koulukodeissamme
työskentelevät ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät voivat perehdyttää oppilaitamme omien
maidensa yhteiskunnallisiin erityispiirteisiin.
Toiminnallisuus, kerronnallisuus ja kokemuksellisuus ovat tärkeässä roolissa opetuksessamme.
Oppilaamme omat kokemukset, ajatukset ja mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä roolissa.
Ohjaamme oppilastamme näkemään menneisyyden merkityksen ja tapahtumat nykyisyyden
taustalla. Oppilaamme on aktiivinen toimija ja rohkaisemme häntä ympäröivän maailman
havainnointiin ja tulkintaan sekä vuorovaikutukseen ottaen huomioon oppilaamme iän.
Huomioimme opetuksessa käsiteltävien asioiden ajankohtaisuuden ja edistämme oppilaamme
kykyä ymmärtää ja arvioida kriittisesti maailman tapahtumia hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia
ja välineitä.
Opettajamme valitsee yhdessä oppilaamme kanssa jokaiselle työtavan, jolla oppilaamme
oppiminen onnistuu parhaiten. Pyrimme oppimisessa ja opetuksessamme kiireettömyyteen ja
sitä rakennetaan oppilaamme onnistumisten ja vahvuuksien kautta. Ohjaamme oppilastamme
kokeilemaan erilaisia työtapoja ja tuemme häntä itseohjautuvuuteen. Voimme käyttää työtapoina
kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi muun muassa ryhmätöitä, yhteistoiminnallista
oppimista ja draamaa. Opettajamme ohjaa oppilastamme suunnittelemaan ja arvioimaan omia
työtapojaan.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään
itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen
aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa
tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan
yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös yleisestä
näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen
avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.
Kannustamme oppilaitamme näkemään yhteiskuntaopin opiskelun mielekkäänä ja
tarkoituksenmukaisena ja tuemme oppilaittemme kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi yksilöiksi ja
yhteiskunnan jäseniksi. Ohjaamme oppilaitamme tutkivaan opiskelutapaan ja kannustamme heitä
tulkitsemaan, vertailemaan ja soveltamaan hankkimaansa tietoa.
Ohjauksessamme on tärkeää kannustaa ja tukea oppilastamme muodostamaan realistisen
käsityksen itsestään aktiivisena oppijana. Lisäksi tuemme oppilaamme itseohjautuvuuden
kehittymistä sekä ylläpidämme oppimistyön ja tekemisen iloa.
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Eheytämme opetustamme mahdollisuuksien mukaan. Otamme yksilölliset erot huomioon
opetuksessamme ja tämän avulla pyrimme ehkäisemään tuen tarpeen syntymistä. Selkeät,
johdonmukaiset toimintatapamme helpottavat oppilaamme opiskelua. Opettajamme käyttää
erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödynnämme opetuksessa monikanavaisuutta. Lisäksi opetamme
oppilaillemme erilaisia oppimistekniikoita.
Monipuoliset aiheet tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Tarjoamme oppilaallemme
mahdollisuuden osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Otamme erilaiset oppijat
huomioon oppitunneillamme. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksemme
lähtökohtana on oppilaamme kohtaaminen, ratkaisukeskeisyys ja heidän vahvuutensa.
Tarjoamme opetuksessamme haasteita myös nopeammin edistyville.
1918

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa
vuosiluokilla 7-9
Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa
ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti
omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista
osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä
kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat
rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon
oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoittamisen tavat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille
yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja
kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas
on opiskelun päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä,
mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.
Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu
kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti,
kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen
tasoa. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy
yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Yhteiskuntaopin arviointimme on numeerista. Oppilaamme tekevät myös itsearviointeja omasta
oppimisestaan. Yksilöllisen oppimisen kautta oppilaamme harjoittelee ja oppii itse arvioimaan
omaa edistymistään. Opettajamme seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaamme opiskelua
ja keskustelee oppilaamme kanssa tämän edistymisestä. Opettajamme tukee oppilaan
oppimisprosessia arvioinnin avulla ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.
Arvioimme oppilaamme edistymistä ja työskentelyä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin
ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Otamme huomioon mahdolliset oppimisvaikeudet
oppilaamme arvioinnissa. Käytämme arvioitaessa menetelmiä, joiden avulla oppilaamme kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Jos oppilaamme erityisen tuen päätöksessä päätetään, että hän opiskelee yhteiskuntaoppia
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioimme oppilaamme suorituksia henkilökohtaisessa
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin perustuen.

Oppilaamme osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppiaineen oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Otamme huomioon päättöarvosanan muodostamisessa kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaamme saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta
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Oppilaamme päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy
kaikille yhteisenä oppiaineena. Muodostamme arvosanan suhteuttamalla jokaisen oppilaamme
osaamisen tason yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.

Vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet ja keskeiset sisällöt
T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja vahvistaa
oppilaan kiinnostusta yhteiskuntaoppiin tiedonalana
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.
Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
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Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
1920

Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
S4 Taloudellinen toiminta
Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden
kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
Paikallinen tarkennus
Taloudellinen toiminta
Oppilas perehtyy talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.
Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja
yrittäjyyden kautta.
Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin
inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta

Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.
Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
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Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.

S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
S4 Taloudellinen toiminta
Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden
kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
Paikallinen tarkennus
Taloudellinen toiminta
Oppilas perehtyy talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.
Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja
yrittäjyyden kautta.
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Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien
yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän
toiminnasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
1922

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas erittelee, miten ihmisoikeus- ja
oikeusvaltioperiaatteet ilmenevät Suomessa
ja maailmassa. Oppilas hankkii ja esittää
tietoja laista ja oikeudesta asianmukaista
tietolähdettä käyttäen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee ihmisoikeuksia, oikeusvaltion
toimijoita ja toimintaperiaatteita. Oppilas
löytää ohjatusti tietoa laista ja oikeudesta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa esimerkeistä ihmisoikeuksia
sekä oikeusvaltion keskeisiä toimijoita ja
toimintaperiaatteita.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi ihmisoikeuksien ja
oikeusvaltioperiaatteen toteutumista
yhteiskunnassa. Oppilas käyttää
lakia ja oikeutta koskevia tietolähteitä
ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä.

S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Paikallinen tarkennus

Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa
ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti
median roolia ja merkitystä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas hankkii tietoa yhteiskunnasta ja
taloudesta eri lähteitä käyttäen sekä vertailee
lähteiden tietoja keskenään. Hän erittelee
median roolia yksilöiden elämässä ja sen
toimintaa julkisen keskustelun osana.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas tunnistaa ohjatusti yhteiskuntaan
ja talouteen liittyviä asioita. Oppilas löytää
ohjatusti yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa
tietoa hänelle annetusta lähteestä sekä antaa
ohjatusti esimerkin median toiminnasta tiedon
välittäjänä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee esimerkkien avulla
yhteiskunnan ja talouden ilmiöitä ja
toimintaa. Hän löytää eri lähteistä tietoa
yhteiskunnasta ja taloudesta ja havaitsee
eroja tietolähteiden antamissa tiedoissa. Hän
kuvailee median vaikutusta omassa elämässä
ja yhteiskunnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas hankkii ja erittelee yhteiskuntaa ja
taloutta käsittelevää tietoa eri näkökulmia
huomioon ottavalla ja kriittisellä tavalla.
Hän arvioi kriittisesti median toimintaa ja
mediavaikuttamista yhteiskunnassa.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.

Vuosiluokat 7-9

Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
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mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi,
joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa
suunnitella omaa tulevaisuuttaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa tunnistavansa ohjatusti
palkkatyön ja yrittäjyyden eroja sekä
palkkatyötä ja yrittäjyyttä edustavia
ammatteja.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee palkkatyön ja yrittäjyyden
piirteitä. Oppilas kertoo, mitä mahdollisuuksia
palkkatyö ja yrittäjän ammatti tarjoavat
yksilölle.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas erittelee palkkatyön ja yrittäjyyden
asemaa yhteiskunnassa. Hän vertailee
palkkatyön ja yrittäjyyden tarjoamia
mahdollisuuksia yksilölle.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas analysoi palkkatyön ja yrittäjyyden
merkitystä yhteiskunnassa. Hän arvioi
palkkatyön ja yrittäjyyden merkityksiä yksilölle.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.
Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S4 Taloudellinen toiminta
Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden
kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
Paikallinen tarkennus
Taloudellinen toiminta
Oppilas perehtyy talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.
Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja
yrittäjyyden kautta.
Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja
vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa tunnistavansa esimerkkien
avulla suomalaisessa yhteiskunnassa olevia
yhteisöjä tai vähemmistöryhmiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas erittelee erilaisten väestöryhmien
asemaan vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee erilaisia yhteisöjä ja
vähemmistöryhmiä sekä niiden asemaa
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi keinoja, joilla voidaan
tukea väestöryhmien yhdenvertaisuutta
yhteiskunnassa.
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S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.
Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Paikallinen tarkennus

Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
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Vuosiluokat 7-9

Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja
demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä
globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas arvioi annetun aineiston pohjalta,
miten demokratian päämäärät toteutuvat
päätöksenteossa eri tasoilla. Oppilas soveltaa
monipuolisesti demokraattisia toimintatapoja
lähiyhteisössään ja laatii perusteltuja
ehdotuksia niiden kehittämiseksi.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas erittelee, miten eri päätöksentekotavat
edistävät demokratiaa ja miten demokraattista
päätöksentekoa tuetaan paikallisella,
kansallisella, Euroopan unionin ja globaalilla
tasolla. Oppilas soveltaa demokraattisia
toimintatapoja omassa lähiyhteisössään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas kuvailee demokraattisen
päätöksenteon tunnuspiirteitä paikallisella,
kansallisella ja Euroopan unionin
tasolla. Oppilas kuvailee, millä eri tavoin
demokraattisia toimintatapoja voidaan
toteuttaa hänen lähiyhteisössään.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa tunnistavansa ohjatusti
demokraattisen päätöksenteon tunnuspiirteitä.
Oppilas osoittaa esimerkeistä, miten
demokraattinen päätöksenteko ilmenee hänen
lähiyhteisössään.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.

Vuosiluokat 7-9

Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
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mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.
Paikallinen tarkennus
Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas erittelee taloudellisen toiminnan
eri muotojen merkitystä kansantaloudessa.
Oppilas erittelee, mitä vaatimuksia kestävä
tulevaisuus asettaa koti- ja kansantaloudelle
sekä yksilön taloudenpidolle.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas perustelee kestävää tulevaisuutta
edistäviä ratkaisuja ja arvioi niiden
vaikutuksia koti- ja kansantalouksille. Oppilas
arvioi annetun aineiston pohjalta yksilön
taloudenpitoa koskevia suunnitelmia kestävän
talouden näkökulmasta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas osoittaa ohjatusti tuntevansa joitakin
taloudellisen toiminnan muotoja (kuten
kuluttaminen, säästäminen). Oppilas osoittaa
tunnistavansa ohjatusti yksilön keinoja
vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas selittää taloudellisen toiminnan eri
muotojen merkitystä yksilön taloudessa.
Oppilas kuvailee, mitä vaatimuksia kestävä
tulevaisuus asettaa koti- ja kansantaloudelle
sekä yksilön taloudenpidolle.
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Vuosiluokat 7-9

Osaamisen kuvaus

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.
Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S4 Taloudellinen toiminta
Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden
kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
Paikallinen tarkennus
Taloudellinen toiminta
Oppilas perehtyy talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.
Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja
yrittäjyyden kautta.
Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen
toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta
omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

Vuosiluokat 7-9

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

1930

Osaamisen kuvaus

Arvion kuvaus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Oppilas antaa ohjatusti esimerkkejä keinoista
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Oppilas ottaa kantaa yhteiskunnalliseen
aiheeseen.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Oppilas osallistuu rakentavasti
yhteiskunnallis-poliittisten kysymysten
käsittelyyn sekä esittää arvioita niistä
käytävästä keskustelusta.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Oppilas osallistuu yhteiskunnallis-poliittisten
kysymysten käsittelyyn ja vertailee erilaisia
tapoja vaikuttaa. Oppilas perustelee
monipuolisesti mielipiteitä yhteiskunnallisista
aiheista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Oppilas
perustelee mielipiteitä yhteiskunnallisista
aiheista.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa
tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten
perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.
Paikallinen tarkennus
Arkielämä ja oman elämän hallinta
Oppilas perehtyy yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden
hallintaan.
Oppilas paneutuu erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla
työelämään ja elinkeinoihin.
Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämistä
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Oppilas paneutuu demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin.
Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin.
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Paikallinen tarkennus

Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi
mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja
päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan
yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia
taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle
yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Paikallinen tarkennus
Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa
toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle
ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa
S4 Taloudellinen toiminta
Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden
kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.
Paikallinen tarkennus
Taloudellinen toiminta
Oppilas perehtyy talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan
taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta.
Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja
yrittäjyyden kautta.
Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Elämänhallinta
ElhVal Kurssikuvaus: Tavoitteena on vahvistaa nuorten mielenterveyden taitoja, selviytymisen
taitoja, yhteiskunnan jäsenenä toimimisen taitoja sekä ohjata nuoria tunnistamaan sekä
aktivoimaan omaa toimijuuttaan oman hyvinvointinsa rakentajana. Tavoitteena on myös integroida
hoitoa osaksi koulupäivää ja vahvistaa näin nuorten motivaatiota sekä osallisuutta. Kurssilla
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan moniammatillista osaamista.

Vuosiluokat 7-9

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

1932

Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Musiikki
Musiikin valinnaisten oppiaineiden oppisisällöt ovat valittavissa sekä taide- ja taitoaineiden
valinnaisaineena (vl. 7-9, 1-2 vvt) että valinnaisaineena (vl 8-9, 2 vvt).
Oppiaineeseen liittyvät kuvaukset ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta sekä oppilaan oppimisen
arvioinnista koskevat myös valinnaisten opintoja. Samoin oppiaineen laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet kattavat valinnaiset opinnot.

1933
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Kaikissa oppisisällöissä harjoitellaan seuraavia asioita: oman opiskelun arviointi, laulutekniikka,
soittimien käsittely, musiikin kuuntelu, toimiminen musiikin opiskelutiloissa, siisteys ja järjestyksen
ylläpito, hyvä tavat, toisten ihmisten ja erilaisten kulttuurien kunnioittaminen, vuorovaikutuksen ja
sosiaalisen vastuun harjoitteleminen sekä itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Opetuksen
tavoite
•

•

•

•

•

•
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•
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Arvioinnin
kohteet

Arvosanan 5 Arvosanan 7 Arvosanan 8 Arvosanan 9
osaaminen
osaaminen
osaaminen
osaaminen

yhteismusisointitaitojen
Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas
monipuolistaminen
• monipuolistaa• osallistuu
• osaa
• toimii
• toimii
ja
ja
musisoivan
toimia
itsenäisesti
rakentavasti
syventäminen
syventää
ryhmän
musisoivan
musisoivan
musisoivan
henkilökohtaisten
yhteismusisointitaitojaan
toimintaan
ryhmän
ryhmän
ryhmän
musisointitaitojen
•
harjoittaa
opettajan
jäsenenä
ja
ja
harjoittaminen
ja
konkreettisen• käyttää
musiikillisen
musiikillisen
ja
syventää
ohjeen
ääntään
yhteisön
yhteisön
syventäminen
henkilökohtaisia
mukaan
musiikillisen
jäsenenä
jäsenenä,
eri
musisointitaitojaan
•
käyttää
ilmaisun
huolehtien
huolehtii
musiikin
•
tutustuu
ääntään
välineenä
osuudestaan
osuudestaan,
lajeihin
eri
osana
ja
•
käyttää
kannustaa
ja
musiikin
musiikillista
osallistuu
ääntään
ja
tyyleihin
lajeihin
ilmaisua
yhteislauluun
musiikillisen
auttaa
tutustuminen
ja
• osallistuu
• soittaa
ilmaisun
toisia
ylläpitää
tyyleihin
soittamiseen
keho-,
välineenä
•
käyttää
suvaitsevaa,
•
ylläpitää
konkreettisen
rytmi-,
ja
ääntään
turvallista
suvaitsevaa,
ohjeistuksen
melodiaosallistuu
musiikillisen
ja
turvallista
alaisena
ja
yhteislauluun
ilmaisun
kannustavaa
ja
•
osallistuu
sointusoittimia
sovittaen
välineenä
ilmapiiriä
•
kannustavaa
musiikkia
ja
osuutensa
tehtävän
oppii
ilmapiiriä
ja
osallistuu
osaksi
ja
arvioimaan
• oppii
liikettä
yhteissoittoon kokonaisuutta tilanteen
omaa
arvioimaan
yhdistävään
pyrkien
• soittaa
mukaisesti
työskentelyään,
omaa
toimintaan
sovittamaan
keho-,
•
ylläpitää
antaa ja
työskentelyään,
ryhmän
osuutensa
rytmi-,
ja
ottaa
antaa
ja
jäsenenä
kokonaisuuteen
melodiakehittää
vastaan
ottaa
•
kuuntelee
•
sovittaa
ja
äänenkäyttöpalautetta
vastaan
ääniympäristöä
liikkumistaan
sointusoittimia
ja
musiikillisten
palautetta
ja
musiikkiin
ja
laulutaitoaan
ideoiden
• rohkaistuu
musiikkia
ja
osallistuu
• soittaa
ja
tuomaan
•
osallistuu
osallistuu
yhteissoittoon
keho-,
mielipiteiden
esille
luovan
ryhmän
melko
rytmi-,
esilletuominen
omia
tuottamisen
jäsenenä
sujuvasti
melodiaesiintymistaitojen
musiikillisia
prosessiin
musiikkiliikunnalliseen
•
sovittaa
ja
harjoittaminen
ideoita
• kokeilee
ilmaisuun
liikeilmaisuaan sointusoittimia
ja
joitakin
• kuuntelee
kuulemaansa ja
mielipiteitä
musiikkiteknologian
ääniympäristöä musiikkiin
osallistuu
• harjoittaa
työkaluja
ja
ja
yhteissoittoon
esiintymistaitojaan
opettajan
musiikkia
ilmaisee
sujuvasti
konkreettisten esittäen
musiikkia
• käyttää
ohjeiden
kuulemastaan liikkuen,
koko
mukaan
yksittäisiä
myös
kehon
• tunnistaa
huomioita
perussykettä liikettä
joitakin
• osallistuu
seuraten
monipuolisesti
tapoja
luovan
ja
ja
käyttää
tuottamisen
ilmaisten
luovasti
musiikkia
prosessiin • kuuntelee
musiikin
viestimiseen
tuottaen
ääniympäristöä oppimisessa
ja
yksittäisiä
ja
sekä
vaikuttamiseen musiikillisia
musiikkia
musiikillisessa
• tunnistaa
ideoita
ja osaa
ilmaisussa
joitakin
yksin tai
kertoa
ja
musiikkikulttuureja
havainnoistaan vuorovaikutuksessa

•
•

tunnistaa
ryhmän
• käyttää
• kuuntelee
joitakin
jäsenenä
musiikillisia
ääniympäristöä
musiikin
• kokeilee
tai
ja
käsitteitä
musiikkiteknologian
muita
musiikkia
ja
mahdollisuuksiaäänellisiä
keskustellen
symboleja
musiikin
elementtejä
havainnoistaan
noudattaa
tekemisessä
kehittäen
sekä
annettavia
itsenäisesti
ja
perustellen
turvallisuusohjeita
• tunnistaa
toteuttaen
näkemyksiään
kehittää
joitakin
musiikillisia • käyttää
osaamistaan musiikin
ideoita
musiikillisia
opettajan
monista
yksin tai
tai
tukemana
käyttötavoista ryhmän
muita
jollakin
ja
jäsenenä
äänellisiä
musiikillisen
kulttuurisista • käyttää
elementtejä
osaamisen
ilmenemismuodoista
musiikkiteknologian
kehittäen
osaja osaa
tarjoamia
ja
alueella
kertoa
mahdollisuuksiatoteuttaen.
annetun
havainnoistaan omassa
moninaisia
tavoitteen • käyttää
tai
sekä
suuntaisesti
yksittäisiä
ryhmän
kekseliäitä
musiikkikäsitteitä,
ilmaisussa
musiikillisia
musiikin
• jäsentää
ideoita
merkintätapoja musiikin
yksin tai
ja
käyttötapoja
ryhmän
joitakin
ja
jäsenenä
musiikkitermejä kulttuurisia • käyttää
musiikillisessa ilmenemismuotoja
monipuolisesti
toiminnassa
kertoen
musiikkiteknologian
• ottaa
havainnoistaan tarjoamia
huomioon • käyttää
mahdollisuuksia
ääniympäristön musiikkikäsitteitä,
omassa
turvallisuuteen musiikin
tai
liittyvät
merkintätapoja ryhmän
tekijät
sekä
ilmaisussa
sekä
musiikkitermejä
• analysoi
käyttää
musiikillisessa ja arvioi
laitteita
toiminnassa
musiikin
ja
• käyttää
käyttötapoja
soittimia
laitteita
ja
turvallisuusohjeiden
ja
kulttuurisia
mukaisesti
soittimia
ilmenemismuotoja
• asettaa
musisointitilanteissa
ja osaa
itselleen
ottaen
keskustella
ohjattuna
huomioon
niistä
musisointiin,
muun
• käyttää
musiikkiliikuntaan
muassa
ja
tai
äänen
soveltaa
säveltämiseen ja
sujuvasti
ja
musiikin
ja
muuhun
voimakkuuteen tarkoituksenmukaisesti
luovaan
sekä
musiikkikäsitteitä,
tuottamiseen muut
musiikin
liittyviä
turvalliseen
merkintätapoja
tavoitteita,
toimintaan
ja
toimii
liittyvät
musiikkitermejä
niiden
tekijät
musiikillisessa
suuntaisesti
toiminnassa
ja
1935
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•

työskentelee •
niiden
suuntaisesti

asettaa
• huolehtii
ohjattuna
vastuullisesti
itselleen
musisointimusisointiin,
ja
musiikkiliikuntaan
ääniympäristön
tai
turvallisuudesta
säveltämiseen
• asettaa
ja
musisointiin,
muuhun
musiikkiliikuntaan
luovaan
tai
tuottamiseen säveltämiseen
liittyviä
ja
tavoitteita,
muuhun
harjoittelee
luovaan
niiden
tuottamiseen
suuntaisesti
liittyviä
sekä
tavoitteita
arvioi
ja
edistymistään työskentelee
suhteessa
niiden
tavoitteisiinsa mukaisesti
• arvioi
toimintaansa
ja
mukauttaa
työskentelyään
tavoitteidensa
pohjalta

Vuosiluokka 7
Vuosiluokka 8
Vuosiluokka 9

Liikunta
Liikunnan valinnaisten oppiaineiden oppisisällöt ovat valittavissa sekä taide- ja taitoaineiden
valinnaisaineena (vl. 7-9, 1-2 vvt) että valinnaisaineena (vl 8-9, 2 vvt).

Vuosiluokat 7-9

Oppiaineeseen liittyvät kuvaukset ohjauksesta, eriyttämisestä ja tuesta sekä oppilaan oppimisen
arvioinnista koskevat myös valinnaisten opintoja. Samoin oppiaineen laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet kattavat valinnaiset opinnot.
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Opetuksen Oppimisen Arvioinnin
tavoite
tavoite
kohteet

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
5

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
7

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus
arvosanalle
9

Fyysinen toimintakyky
T1
Oppilas on Fyysinen
kannustaa fyysisesti
aktiivisuus
oppilasta
aktiivinen,
ja
fyysiseen
kokeilee
yrittäminen
aktiivisuuteen,erilaisia
kokeilemaan liikuntamuotoja
erilaisia
ja
liikuntamuotoja
harjoittelee
ja
aktiivisesti.
harjoittelemaan
parhaansa
yrittäen

Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas
osallistuu
osallistuu
osallistuu
osallistuu
satunnaisesti liikuntatunneille
liikuntatuntienaktiivisesti
ja
ja kokeilee toimintaan ja
valikoiden
erilaisia
yleensä
harjoittelee
liikuntatuntienliikuntamuotoja.
aktiivisesti
opetettuja
toimintaan.
kokeillen ja liikuntamuotoja.
harjoitellen
erilaisia
liikuntamuotoja.

T3 ohjata Oppilas
Motoriset
Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas
oppilasta
kehittää
perustaidot osaa
osaa
osaa
käyttää,
harjoittelun tasapaino- (tasapaino- käyttää ja käyttää ja käyttää,
yhdistää ja
avulla
ja
ja
yhdistää
yhdistää
yhdistää ja soveltaa
kehittämään liikkumistaitojaan
liikkumistaidot)tasapaino- tasapaino- soveltaa
tasapainotasapaino ja erilaisissa
eri
ja
ja
tasapaino- ja
liikkumistaitojaan,
oppimisympäristöissä
liikuntamuodoissa
liikkumistaitojaliikkumistaitojaja
liikkumistaitoja
jotta oppilas
joissakin
useimmissa liikkumistaitojaopetetuissa
osaa
opetetuissa opetetuissa useimmissa liikuntamuodoissa.
käyttää,
liikuntamuodoissa.
liikuntamuodoissa.
opetetuissa
yhdistää ja
liikuntamuodoissa.
soveltaa
niitä
monipuolisesti
erilaisissa
oppimisympäristöissä,
eri
vuodenaikoina
ja
eri
liikuntamuodoissa.
T4 ohjata Oppilas
Motoriset
Oppilas
Oppilas
Oppilas
oppilasta
kehittää
perustaidot osaa
osaa
osaa
harjoittelun välineenkäsittelytaitojaan
(välineenkäsittelytaidot)
käyttää
käyttää ja käyttää,
avulla
välineenkäsittelytaitoja
yhdistää
yhdistää ja

Oppilas
käyttää,
yhdistää ja
soveltaa
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T2 ohjata Oppilas
Ratkaisujen Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas
oppilasta
havainnoi
teko
osaa kertoa ymmärtää
tekee
valitsee
harjaannuttamaan
itseään ja erilaisissa
joitain
ja
osaa havaintojen tarkoituksenmukaisia
havaintomotorisia
ympäristöään liikuntatilanteissa
havaintojaan kertoa
pohjalta
havaintoja
taitojaan eli eri aistien
ja
tekemiään useimmiten ratkaisunteon
havainnoimaan
avulla
ja
hyödyntää havaintoja
tarkoituksenmukaisia
perustaksi,
itseään ja tekee
niitä
sekä
ratkaisuja
pystyy
ympäristöään tarkoituksenmukaisia
opettajan
yhdistää
erilaisissa
perustelemaan
aistien
ratkaisuja.
auttamana niitä
liikuntatilanteissa.
ratkaisunsa
avulla sekä
omassa
toimintaansa.
ja sopeuttaa
tekemään
toiminnassaan.
liikkumistaan
liikuntatilanteisiin
niiden
sopivia
mukaan.
ratkaisuja

kehittämään erilaisissa
eri
joissakin
välineenkäsittelytaitoja
soveltaa
välineenkäsittelytaitoja
välineenkäsittelytaitojaan,
oppimisympäristöissä.
liikuntamuodoissa
opetetuissa useimmissa välineenkäsittelytaitoja
opetetuissa
jotta oppilas
liikuntamuodoissa
opetetuissa useimmissa liikuntamuodoissa.
osaa
liikuntamuodoissa.
opetetuissa
käyttää,
liikuntamuodoissa.
yhdistää ja
soveltaa
niitä
monipuolisesti
erilaisissa
oppimisympäristöissä,
eri
välineillä,
eri
vuodenaikoina
ja
eri
liikuntamuodoissa
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T5
S1 Oppilas Fyysisten
Oppilas
Oppilas
Oppilas
Oppilas
kannustaa arvioi,
kuntoosaa kertoa osaa kertoa osaa
tunnistaa
ja
ohjata ylläpitää ja ominaisuuksien
joitain
ja
valita arvioida
omia
oppilasta
kehittää
arviointi,
fyysisten
erilaisten
fyysisiä
vahvuuksiaan
arvioimaan, fyysisiä
ylläpito ja kuntofyysisten
kuntoja
ylläpitämään kuntokehittäminen ominaisuuksien
kuntoominaisuuksiaan
heikkouksiaan
ja
ominaisuuksiaan.
arviointimenetelmiä
ominaisuuksien
ja
sen ja
kehittämään
ja
toisen arviointiin
pohjalta
tunnistamisen
fyysisiä
ohjauksessa soveltuvia
harjoittaa
perusteella
ominaisuuksiaan:
harjoittaa
menetelmiä voimaa,
osaa
voimaa,
ominaisuuksiaan.
ja harjoittaa nopeutta,
ylläpitää ja
nopeutta,
omatoimisestikestävyyttä kehittää
kestävyyttä
joitain
ja
fyysisiä
ja
fyysisiä
liikkuvuutta. kuntoliikkuvuutta
ominaisuuksiaan.
ominaisuuksiaan.
T6
Oppilas
Uimaja Oppilas
vahvistaa
vahvistaa
vesipelastustaidot
osaa uida
uimaja uimaja
10 m.
vesipelastustaitoja,
vesipelastustaitojaan.
jotta oppilas
osaa sekä
uida
että
pelastautua
ja pelastaa
vedestä

Oppilas ui
50
m
käyttäen
kahta
uintitapaa ja
sukeltaa 5
m.

T7 ohjata
oppilasta
turvalliseen
ja
asialliseen
toimintaan

Oppilas
Oppilas
Oppilas
ymmärtää
toimii
toimii
turvallisuuteenturvallisesti turvallisesti
liittyviä
ja
ja
riskitekijöitä asiallisesti
asiallisesti
ja
toimii liikuntatunneilla
sekä
tunnilla
edistää
turvallisesti
turvallisuutta
sekä
liikuntatunneilla
varustautuu
asiallisesti.
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Oppilas
toimii
tunneilla
turvallisesti
ja
asiallisesti.

Toiminnan
Oppilas
turvallisuus osaa
liikuntatunneilla
kertoa,
miten
toimitaan
turvallisesti
ja
asiallisesti,
sekä toimii
ja
varustautuu
yleensä

Oppilas
Oppilas
osaa uida, osaa uida
pelastautua sujuvasti
ja pelastaa kahdella
vedestä
uintitavalla
(Pohjoismaisen
sekä
uimataidon pelastautua
kriteeri).
ja pelastaa
vedestä eri
tavoilla.

ohjeiden
mukaan.
Sosiaalinen toimintakyky
T8 ohjata Oppilas
Tunne- ja Oppilas
Oppilas
oppilasta
työskentelee vuorovaikutustaidot
työskentelee työskentelee
työskentelemään
kaikkien
sekä
valikoimiensa kaikkien
kaikkien
kanssa ja työskentelytaidot
ihmisten
kanssa.
kanssa
pystyy
kanssa
sekä
säätelemään
sekä
säätelemään toimintaansa
säätelee
toimintaansa ja
toimintaansa
ja
tunneilmaisuaan
ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa.
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa
niin,
että
toiset
pystyy
huomioon
toimimaan
ottaen
liikuntatilanteissa
muiden
kanssa.

Oppilas
Oppilas
työskentelee työskentelee
eri
kaikkien
liikuntatilanteissa
kanssa ja
yhteisesti
edistää
sovitulla
ryhmän
tavalla
ja toimintaa ja
toiset
oppimista.
huomioon
ottaen.

T9 ohjata Oppilas
Vastuun
Oppilas
Oppilas
oppilasta
toimii reilun kanto
osaa kertoa noudattaa
toimimaan pelin
yhteisissä
reilun pelin reilun pelin
reilun pelin periaatteiden oppimistilanteissa
periaatteita periaatteita
periaatteella mukaisesti
ja
kantaa ja
antaa
sekä
ja
ottaa
satunnaisesti muille
ottamaan
vastuuta
vastuuta
työrauhan.
vastuuta
yhteisistä
yhteisistä
yhteisistä
oppimistilanteista.
oppimistilanteista.
oppimistilanteista

Oppilas
Oppilas
noudattaa
kantaa
reilun pelin vastuuta
periaatteita yhteisestä
ja osoittaa toiminnasta
ottavansa
ja edistää
vastuuta
sitä.
yhteisistä
oppimistilanteista.

Psyykkinen toimintakyky

T11
huolehtia
siitä,
että
oppilaat
saavat
riittävästi
myönteisiä
kokemuksia
omasta
kehosta,
pätevyydestä

Oppilas
Itsenäisen
ottaa
työskentelyn
vastuuta
taidot
omasta
toiminnastaan
ja
osaa
työskennellä
itsenäisesti.

Oppilas
osaa
kertoa,
miten
voi
ottaa
vastuuta
omasta
toiminnasta,
ja
toimii
opettajan
ohjaamana.

Oppilas
Oppilas
ottaa
työskentelee
vastuuta
yleensä
omasta
vastuullisesti
toiminnastaanja
ja
osaa itsenäisesti.
työskennellä
ajoittain
itsenäisesti.

Oppilas
työskentelee
vastuullisesti
ja
itsenäisesti.

Ei vaikuta
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilas
oppii
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia
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Vuosiluokat 7-9

T10
kannustaa
oppilasta
ottamaan
vastuuta
omasta
toiminnasta
ja vahvistaa
oppilaan
itsenäisen
työskentelyn
taitoja

ja
yhteisöllisyydestä.
T12 auttaa Oppilas
Ei vaikuta
oppilasta
oppii
arvosanan
ymmärtämäänymmärtämäänmuodostumiseen.
riittävän
riittävän
Oppilas
fyysisen
fyysisen
aktiivisuuden aktiivisuuden oppii
pohtimaan
ja
ja
liikunnallisen liikunnallisen kokemuksiaan
elämäntavan elämäntavan osana
merkitys
merkityksestäitsearviointia
kokonaisvaltaiselle
kokonaisvaltaiselle
hyvinvoinnille hyvinvoinnille.
T13
Oppilas
Ei vaikuta
tutustuttaa oppii
arvosanan
oppilas
löytämään muodostumiseen.
yleisten
itselleen
liikuntamuotojen
sopivia iloa Oppilas
harrastamiseen
ja virkistystä oppii
pohtimaan
liittyviin
tuottavia
kokemuksiaan
mahdollisuuksiin,
liikuntaharrastuksia
osana
tietoihin ja
itsearviointia
taitoihin,
jotta
hän
saa
edellytyksiä
löytää
itselleen
sopivia iloa
ja virkistystä
tuottavia
liikuntaharrastuksia

Vuosiluokka 7
Vuosiluokka 8
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15.

Liitteet

LIITE 1 Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan
oppimisen arviointi
LIITE 2 Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan
oppimisen arviointi
LIITE 3 Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja
oppilaan arviointi

15.1.

Järjestyssäännöt

Valtion koulukotikoulun järjestyssäännöt
Järjestyssäännöt
Järjestyssääntömme on valmisteltu yhteistyössä koulumme henkilökunnan, huoltajien ja
oppilaittemme kanssa ja tarkistamme niitä jokaisen lukuvuoden alussa.
YLEISTÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Otan huomioon toiset ihmiset ja noudatan hyviä tapoja.
Jokaisella on oikeus turvallisuuteen. Ketään ei saa ruumiillisesti tai henkisesti vahingoittaa.
Jokaisella on oikeus työrauhaan. Annan kaikille mahdollisuuden työrauhaan, ja kunnioitan
heidän työtään ja työnsä tuloksia.
Jokaisella on oikeus siihen, että henkilökohtaista tai koulun omaisuutta ei vahingoiteta eikä
käytetä luvattomasti.
Käyttäydyn kunnolla ja noudatan hyviä tapoja, tervehdin. Käytän asiallista kieltä kaikissa
tilanteissa.
Huolehdin tavaroista, ympäristöstä ja itsestäni.
Mikäli minulla on mobiililaite koulussa, käytän sitä asiallisesti tarpeen mukaan sopivan
hetken tullen.
Pidän mobiililaitteen häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. Häiriötä
aiheuttamattomalla tilalla tarkoitetaan, että laite on äänettömällä sekä värinä-, valo- ja muut
toiminnot on asetettu pois käytöstä. Voin käyttää mobiililaitetta välitunnilla koulun muut
järjestyssäännöt huomioiden.
Mobiililaitteen käyttäminen voidaan kieltää, mikäli käyttö häiritsee opetusta tai oppimista
oppitunnilla.
Opetukseen liittymätön kuvaaminen ja videoiminen on kielletty.
Valtion koulukodin koulussa tulee laatia yhteistyössä oppilaiden ja huoltajan kanssa
järjestyssääntöjä tarkentavia pelisääntöjä tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden
käytöstä.
Koulun pelisäännöissä sovitaan erikseen paikka, jossa mobiililaitetta käytetään välituntien
aikana. Koulussa tulee olla mobiilivapaita alueita.

KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA
•

Koulumatkat, retket, leirikoulut sekä muut yhteiset koulun ulkopuolella tapahtuvat toiminnot
ovat kouluaikaa, jolloin koulun järjestyssäännöt ovat voimassa.

•
•
•
•

Oppitunnilta en saa olla pois ilman opettajan lupaa.
Huolehdin, että tarpeelliset opiskeluvälineet ovat mukanani, ja että läksyt on tehty.
Saavun oppitunneille ajoissa.
Noudatan tunnilla opettajan/ohjaajan ohjeita.
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OPPITUNNIT

VÄLITUNNIT
•
•
•
•

Välitunnit alkavat opettajan ohjeen mukaisesti.
Välitunnin aikana menen koulun välituntipihalle virkistäytymään.
Välitunnin aikana ei ole lupa poistua välituntipihasta ilman valvojan lupaa.
Käytän mobiililaitetta sille osoitetussa paikassa.

RUOKAILU
•
•
•
•

Lounasaika on kouluaikaa. Ruokailu tapahtuu sovittuina ruoka-aikoina ruokasalissa, emme
syö omia eväitä oppitunneilla.
Ruokailussa noudatan hyviä tapoja ja valvojan ohjeita.
Ruokailussa en käytä mobiililaitetta ja se on häiriöttömässä tilassa.
Päällysvaatteet jätetään naulakkoon.

TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
•
•

Koulukodit ovat savuttomia, joten tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty.
Tupakointivälineitä tai päihteitä ei saa tuoda kouluun.

SEURAAMUKSET
Oppilas syyllistyy rikkomukseen, jos hän ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita, tai
koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton. Opettaja ohjaa
rikkomukseen syyllistynyttä oppilasta keskustelemalla. Sen lisäksi kouluissa on käytössä
perusopetuslaissa ja -asetuksessa säädetyt kurinpitotoimet. Näitä ovat kirjalliset selvitykset,
opettajan puhuttelu, rehtorin puhuttelu, kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen, opetuksen
epääminen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen
erottaminen koulusta.

Liitteet

Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamuksista ollaan yhteydessä aina asumisyksiköiden ohjaajiin
tai erityistyöntekijöihin ja asiat käsitellään tarvittaessa verkostopalavereissa (hoitotiimi). Lisäksi
kirjaamista edellyttävät tapahtumat ja seuraamukset kirjataan sähköiseen Wilma-järjestelmään,
josta myös huoltaja saa tiedon. Tarvittaessa ollaan yhteydessä viranomaisiin.
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15.2.

Tuntijako
3. lk

4. lk

5. lk

6. lk

yht

7. lk

8. lk

9. lk

yht

VKK
valtakunnan
OPS16 OPS16*

Äidinkieli5

5

5

4

33

3

4

3

10

43

42

A-kieli 2
(ruotsink.
FI)

2

2

2

9

2

2

3

7

16

16

2

2

2

1

1

4

6

6

3

4

4

11

34

32

0

15

14

B-kieli
(ei
ruotsink)
Matematiikka
4

4

4

4

23

Ympäristö3
ja
luonnontieto

3

3

2

15

Biologia
ja
maantieto

0

2

3

2

7

7

7

Fysiikka
ja
kemia

0

2

3

2

7

7

7

Terveystieto

0

1,0

1,0

1

3

3

3

Uskonto/1
1
Elämänkatsomustieto

2

1

7

1

1

1

3

10

10

Historia
1
ja
yhteiskuntaoppi

2

2

5

2

2

3

7

12

12

Musiikki1

1

1

1

6

2

0

0

2

8

8

Kuvataide
1

1

1

2

7

2

0

0

2

9

9

Käsityö 2

2

2

2

12

2

0

0

2

14

11

Liikunta2

3

2

2

13

2

3

2

7

20

20

Kotitalous

0

3

3

3

3

Oppilaanohjaus

0

0,0

0,0

2

2

2

2

0

3

1

2

2

5

8

11

1

1

4

4

8

9

9

25

136

30

30

90

226

222

Taide- 1
ja
taitoaineiden
valinnaiset
(ttvalinnainen)

1

1

Valinnaiset
aineet
Oppilaan22
24
vähimmäistuntimäärä

25

30
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Valtion koulukotikoulujen tuntijako 2016

Koulujen
painotuksiin
Oppilaan22
24
kokonaistuntimäärä

25

25

136

30

30

30

90

226

222

Vapaaehtoinen 2
A2kieli
(ruotsink.
EN);
suomenkielisellä
ei
tuntijaossa

2

2

6

2

2

2

6

12

12

0

0

4

Vapaaehtoinen
B2kieli

0

* OPS16 tuntijako valtioneuvoston
asetus 28.6.2012

15.3.

Kieliohjelma

Valtion koulukotien koulujen kaikkien muiden yksiköiden opetuskieli on suomen kieli, paitsi
Lagmansgårdenin yksikössä opetetaan myös ruotsin kielellä. Vieraskielinen oppilas voi opiskella
suomea suomi toisena kielenä -aineena (S2).
Valtion koulukotien kouluissa opetetaan, äidinkielenään suomea puhuville oppilaille, A1-kielenä
englannin kieltä ja B1-kielenä ruotsin kieltä. A1-kieli on 3. luokalla alkava kaikille yhteinen kieli.
B1-kieli on 6. luokalla alkava kaikille yhteinen kieli. Mikäli oppilas on A- tai B-kielenä opiskellut
jotain muuta kieltä, pyritään kielenopetus järjestämään niin, että oppilas voi jatkaa tämän kielen
opiskelua siirtyessään Valtion koulukodin kouluu.

A1-kieli
(En)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2 vvt

2

2

2

2

2

3

2 vvt

2

2

2

2*

2*

2

2

1

1

0

0

A2-kieli
B1-kieli
(Ru)
B2-kieli
(Valinnaisaine)

* - opiskellaan valinnaisaineena
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Lagmansgårdenissa opetetaan ruotsia äidinkielenään puhuville oppilaille A1 kielenä suomea.
Opinnot ovat kaikille yhteisiä ja aloitetaan 3. vuosiluokalla. A2 kielenä opetetaan kaikille yhteisenä
kielenä englantia ja nämä opinnot alkavat 4. vuosiluokalla. Lagmansgårdenissa ruotsinkielisessä
opetuksessa olevien oppilaiden opetuksessa noudatetaan omaa tuntijakoa, jossa on otettu
huomioon ruotsin kielen vaatimukset opiskelussa.
Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, hän opiskelee suomea toisena kielenä, S2,
joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden sijaan. Oppilaan kielitaidon taso arvioidaan
koulussa, ja koulu päättää, opiskeleeko oppilas S2-oppimäärän mukaan. Oppilas saa S2-opetusta
niin kauan, kunnes hänen suomen kielen taitonsa saavuttaa äidinkielisen tason kaikilla kielitaidon
osa-alueilla. Opetus ei ole tuki- tai erityisopetusta.
1944

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea,
pyritään järjestämään oman äidinkielen opetusta. Opetusryhmä syntyy, mikäli oppilas on riittävän
motivoitunut opintoihin, huoltajat sitä toivovat ja kieleen löytyy lähikunnista opettaja. Opetuksessa
tehdään yhteistyötä lähikuntien koulujen kanssa ja kyseisen kielen opetuksessa noudatetaan
opetusta antavan koulun opetussuunnitelmaa.
Oman äidinkielen opetukseen osallistunut oppilas saa keväällä arvioinnin opiskelemastaan
kielestä. Oman äidinkielen arviointi liitetään oppilaan todistukseen mukaan.

15.4.

Oppilaanohjauksen ohjasuussuunnitelma

1 Johdanto
Koulumme ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteuttamiseksi. Oppilaan hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukemiseksi teemme
päivittäin yhteistyötä koulun ja osaston henkilökunnan kesken. Suunnitelmassamme on kuvattu
osaston ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään
tutustumisen (TET) järjestelyt. Oppilaiden koulupäivän aikainen tuki on lähtökohtaisesti
tehostettua, jossa moniammatillinen tuki on keskeistä tarpeen niin vaatiessa. Oppilaat opiskelevat
4 – 6 oppilaan ryhmissä.
Ohjaussuunnitelmamme tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti systemaattisesti.
Edistämme oppilaittemme opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa perusopetuksen aikana ja jatkoopintoihin siirryttäessä moniammatillisena yhteistyönä. Tärkeässä roolissa tässä on erityisesti
erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja ja omaohjaaja.
Ohjaussuunnitelmaamme on päivitetty kesäkuussa 2021 oppivelvollisuuden laajentamisen
näkökulma huomioiden. Valtion koulunkotikoulujen ohjaussuunnitelmassa huomioimme
hallitusohjelman tavoitteiden mukaiset keskeiset linjaukset ja kehittämisohjelmat.
2 Rakenteet ja toimintatavat
Hyvän ohjauksen valtakunnallisten kriteereiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja
monipuolista tarjontaa sekä varmistaa laadukkaan ohjauksen saatavuus opiskelijan asuinpaikasta
ja olosuhteista riippumatta. Hyvän ohjauksen kriteerit ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjien
työkalu ohjauksen korkean laadun tukemiseen sekä laadulliseen kehittämiseen.
Linkki: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hyvan-ohjauksen-kriteerit
Hyvän ohjauksen kriteereissä painotetaan sekä perusopetuksen ja 2. asteen yhteistyötä, että
sidosryhmien ja työelämän välistä yhteistyötä. Tämän lisäksi on tärkeää kehittää ohjauksen
systemaattisuutta. Kriteereissä huomioidaan oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllisyys, hyvinvointi
ja osallisuus sekä vahvistetaan vertaisohjausta.
Ohjaus koulussa ja oppilaitoksessa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa
oppilaan ja opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjaus on kaikkien
koulussa ja oppilaitoksessa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien aikuisten
yhteistä
työtä. Koulun toimintakulttuuri tukee ohjauksen järjestämistä. (OPH 2021, Hyvän ohjauksen
kriteerit)

Jokaisen oppilaan tarina on ainutlaatuinen. Ohjaustyössä on tärkeässä roolissa koulussamme
yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet: kohtaaminen, vahvistuminen ja oppiminen. Kohtaamisen
merkitys korostuu siinä, että oppilas tuntee tulevansa kohdatuksi, kuulluksi ja arvostetuksi. Aito
1945
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Koulussamme ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan
oppimisen kasvun ja kehityksen tueksi. Jatkuva ohjaus perustuu ohjaustyöhön osallistuvan
opettajan ja oppilaan väliseen yhteistyöhön. Myös omaohjaajan tuki on tärkeää. Ohjaustyö on
luottamuksellista ja ohjauksessa huomioidaan oppilaan ikä sekä muut ohjaukseen vaikuttavat
tekijä.

ja empaattinen kohtaaminen luo edellytykset oppilaan kiinnittymiseen kouluyhteisöön ja sitä
kautta edesauttaa opinnoissa etenemistä. Empaattinen kohtaaminen on erityisen merkittävää,
kun oppilas tulee Valtion koulukodin kouluun ja opiskelussa on saattanut olla useita keskeytyksiä.
Vahvuusajattelu on ohjaustyössä vahvasti läsnä. Oppilaan on tärkeää tunnistaa omat
vahvuutensa, oppia käyttämään niitä ja sitä kautta vahvistua. Oppilaittemme saadessa
onnistumisen kokemuksia, on heillä myös mahdollisuus oppimisen ilon ja motivaation
heräämiseen. Onnistuneiden oppimiskokemusten kautta oppilaillamme on entistä paremmat
valmiudet pärjätä myös jatko-opinnoissa.
Jokaista oppilasta kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa
nähden riittävään ohjaukseen. Oppilas on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva. Oppilas arvioi
omaa oppimistaan ja toimintaansa. Ohjauksen avulla autetaan ja tuetaan oppilasta kuulumaan
ryhmään sekä toimimaan ryhmän jäsenenä.
Valtion koulukodin koulussamme on koottu alkukartoituksen tueksi laaja ajantasainen
kartoitusmateriaali, joka sisältää tukea kohtaamiseen ja oppimisen suunnitteluun sekä materiaalia
vahvuuksien ja oppimisen kartoittamiseen. Tavoitteenamme on lisäksi tukea oppilasta kokoamaan
portfoliota oman oppijan identiteetin, ajattelutaitojen, oivallusten ja aikaansaamisen näkyväksi
tekemiseksi.
Annamme ohjausta kaikilla peruskoulun luokilla ja siitä vastaa erityisesti erityisluokanopettaja ja
oppilaanohjaaja. Ohjaus on kuitenkin koko koulun ja myös osaston henkilökunnan yhteistyötä.
2.1. Työn- ja vastuunjako
Apulaisrehtori
•
•
•
•

tekee opiskeluun ja koulunäyntiin liittyvät hallinnolliset päätökset
vastaa koulun ohjaustoiminnasta
laatii lukujärjestykset
osallistuu koulun oppilashuollon työhön

Oppilaanohjaaja
•
•
•
•
•
•
•
•

päävastuu
oppilaanohjauksen
käytännön
järjestämisestä
ja
ohjauksen
kokonaissuunnittelusta.
päävastuu oppilaan jatkokoulutus- ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.
pitää oppilaanohjaustunnit voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan
antaa yksilö- ja ryhmäohjausta
suunnittelee ja järjestää TET-jaksot yhdessä omaohjaajan ja omaopettajan kanssa
päävastuu yhteishaun järjestelyistä
osallistuu oppilashuoltotyöhön
vastaa oppilaiden jälkiohjauksesta

Erityisluokanopettaja/oma opettaja
•
•
•
•
•

toimii ryhmän lähiohjaajana
toimii opiskelun motivoijana ja auttaa oppilaita löytämään omat opiskelutavat
perehdyttää oppilaan koulun käytänteisiin
ohjaa oppilaan tarvittaessa oikean henkilön luo pulmatilanteissa (esim. terveydenhoitaja,
psykologi)
tunnistaa tuen tarpeen ja toimii tuen tarpeen mukaisesti mm. opetusmetodien käytössä

Psykologi

Liitteet

•
•
•

auttaa oppilasta elämäntilanteeseen ja opiskeluun liittyvissä ongelmissa
tekee tarvittavat oppimiseen liittyvät arvioinnit ja lausunnot
antaa tarvittaessa lausunnon harkinnanvaraista yhteishakua varten

Terveydenhoitaja
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•
•

auttaa oppilasta ymmärtämään terveiden elämäntapojen merkityksen
sujumisessa ja elämänhallinnassa
kertoo oppilaalle mahdollisten sairauksien rajoituksista ammatinvalinnassa

opiskelun

Omaohjaaja ja koulukodin muu henkilökunta
•
•
•

tukee ja motivoi oppilasta koulunkäynnissä
tukee
oppilasta
löytämään
jatko-opintoväylät
yhdessä
opinto-ohjaajan,
erityisluokanopettajan ja koulun muun henkilökunnan kanssa
edistää moniammatillisen verkoston yhteistyötä ohjauksellisesta näkökulmasta (vrt. LS
§52a, sivistykselliset oikeudet)

Koulunkäynninohjaaja
•
•
•

avustaa ja tukee oppilaan oppimisprosessin eri vaiheita
vahvistaa oppilaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä
tukee oppilaan oppimiskykyä

3 Kodin ja koulun ohjausyhteistyö
Koulumme aikuisten tekemä yhteistyö huoltajien kanssa tapahtuu erityisesti oppilaan muiden
asiakasneuvottelujen sekä pedagogisten neuvottelujen yhteydessä. Jatko-opintoihin liittyvissä
asioissa opinto-ohjaaja on suoraan yhteydessä huoltajaan.
Wilma -viestinnällä on merkittävä osa kodin ja koulumme välistä yhteistyötä. Koulumme
erityisluokanopettajat laativat myös kuukausikirjeen kuukausittain osastolle ja oppilaan huoltajalle.
Kirjeessä kuvataan oppilaan keskeiset onnistumiset sekä eteneminen ja kehittyminen
koulunkäynnissä.
4 Työelämäyhteistyö
Oppilaalla on mahdollisuus suorittaa työelämä (TET) - harjoittelujaksoja 7.-9. -luokkien aikana
sekä koulukotiympäristössä että kotipaikkakunnalla. Työelämäharjoittelujaksojen pituus voi
vaihdella 1 päivän – 2 viikkoa kerrallaan. Jakson pituuteen vaikuttaa oppilaan luokka-aste sekä
hänen fyysinen ja henkinen kunto. Koulumme tekee alueellisesta yhteistyötä oppivelvollisuusiän
laajetessa muihin oppilaitoksiin.
5 Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Oppilaanohjauksemme tavoitteiden toteutumista arvioidaan oppilaan näkökulmasta oppilasta
osallistaen. Keskeistä arvioinnissamme on tunnistaa ja tukea oppilaan osaamista, oppimisen
taitoja ja vahvuuksia. Tavoitteenamme on tehdä työelämän mahdollisuuksia näkyväksi ja
saavutettaviksi kaikille. TET –jaksojen avulla pyritään vahvistamaan oppilaan ohjausta
sekä tukemaan oppilasta löytämään oppijan identiteetti jatko-opintoihin suuntaamiseksi ja
kiinnittymiseksi.
6 Ohjauksen vuosisuunnitelma ja ohjaus nivelvaiheissa
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3.-6.luokka

Mitä?

Kuka vastaa?

Mitä tapahtuu?

Milloin?

oppilashuollon
henkilöstö,
sosiaalityöntekijä,
huoltajat,

Moniammatillisena
yhteistyönä
kartoitetaan oppilaan
koulunkäynnin
edellytykset: haasteet
ja vahvuudet.

Oppilaan saapuessa
koulukotiin
tai
tarvittaessa
aina
tilanteen muuttuessa.

erityisluokanopettaja
A2-kielen valintainfo

erityisluokanopettajat

Oppilaan
Oppilaan saapuessa
koulunkäyntihistoria
koulukotiin.
huomioon
ottaen
tuetaan A2 -kielen
valintaan. Opiskelun
aloitusvaiheessa
Valtion
koulukodin
koulussa

Pedagogisen
erityisluokanopettajat, Moniammatillisessa
6.lk kevät tai oppilaan
selvityksen laatiminen oppilashuollon
verkostossa
saapuessa koulukotiin
6.lk
henkilöstö
suunnitellaan,
toteutetaan
ja
arvioidaan
oppilaan
tarvitsemaa tukea.
Pedagogisten
asiakirjojen
päivittäminen

erityisluokanopettajat, Moniammatillisessa
Koko lukuvuosi
oppilashuoltohenkilöstö,verkostossa
omaohjaaja, huoltajat suunnitellaan,
toteutetaan
ja
arvioidaan
oppilaan
tarvitsemaa tukea.

6. luokan valinnaisaine erityisluokanopettaja,
koulun, apulaisrehtori
Opintosuoritusten
seuraaminen
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7.luokka

1948

Määritellään vuosittain 6.lk
syksy
tai
lukuvuosisuunnitelmassaoppilaan saapuessa
koulukotiin.

erityisluokanopettaja, Oppilaalla
on Koko lukuvuosi
opinto-ohjaaja, oma mahdollisuus seurata
ohjaaja
opintojen edistymistä
kurssitarjottimen
kautta
sekä
välitodistusten kautta.
Oppilaan
tavoitteita
pilkotaan pienemmiksi
osatavoitteiksi
yhdessä
oppilasta
osallistaen.
Erityisluokanopettaja
laatii kuukausikirjeen
kuukauden
koulutyöstä.

Kuka vastaa?

Oppilaan oppimisen oppilashuollon
kokonaistilanteen
henkilöstö,
kartoitus
sosiaalityöntekijä,
huoltajat,
erityisluokanopettaja

Mitä tapahtuu?

Milloin?

Moniammatillisena
yhteistyönä
kartoitetaan oppilaan
koulunkäynnin
edellytykset: haasteet
ja vahvuudet.

Oppilaan saapuessa
koulukotiin
tai
tarvittaessa
aina
tilanteen muuttuessa.

7.luokalle
siirtyvän erityisluokanopettaja,
oppilaan
opinto-ohjaaja
opintosuoritukset
tarkistetaan

Vuosiluokkiin
Oppilaan saapuessa
sitomattomassa
koulukotiin.
opetuksessa olevan
oppilaan
alakoulun
suoritukset
tarkistetaan:
onko
kaikki
tarvittavat
suoritukset
tehty.
Oppilaan
opettaja
ottaa
yhteyttä
lähettävään kouluun.
Lapsen
sosiaalityöntekijä
ja
edellinen koulu siirtää
välttämättömät tiedot
opetuksen
järjestämiseksi.

Tukioppilastoiminta

tukiopetuksesta
vastaava opettaja

Tukioppilaiksi nimetyt Koko lukuvuosi
oppilaat
kertovat
koulunkäynnistä
oppilaan saapuessa
kouluun.
Oppilaskunnassa
valitaan
vuosittain
tukioppilaat.

Valinnaisaineprosessi

Erityisluokanopettaja

Oppilas
valitsee
opetussuunnitelman
tuntijaon mukaisesti
valinnaisaineen
itselleen.

Pedagogisten
Erityisluokanopettaja,
asiakirjojen päivitys ja oppilashuollon
uusien laadinta
henkilöstö,
oppilaan
moniammatillinen
verkosto.

Opintosuoritusten
seuraaminen

6. luokan keväällä,
7. luokan syksyllä tai
oppilaan saapuessa
koulukotiin.

Pedagogiset asiakirjat Koko lukuvuosi
päivitetään
syyslomaan
mennessä
ja
tarkistetaan helmikuun
aikana tai oppilaan
saapuessa koulukotiin
tai
aina
tarpeen
vaatiessa

Erityisluokanopettaja, Oppilaalla
on Koko lukuvuosi
opinto-ohjaaja, oma mahdollisuus seurata
ohjaaja
opintojen edistymistä
kurssitarjottimen
kautta
sekä
välitodistusten kautta.
Oppilaan
tavoitteita
pilkotaan pienemmiksi
1949
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Mitä?

osatavoitteiksi
yhdessä
oppilasta
osallistaen.
Erityisluokanopettaja
laatii kuukausikirjeen
kuukauden
koulutyöstä.
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8.luokka

1950

Mitä?

Kuka vastaa?

Oppilaan oppimisen oppilashuollon
kokonaistilanteen
henkilöstö,
kartoitus
sosiaalityöntekijä,
huoltajat,
erityisluokanopettaja

Mitä tapahtuu?

Milloin?

Moniammatillisena
yhteistyönä
kartoitetaan oppilaan
koulunkäynnin
edellytykset: haasteet
ja vahvuudet.

Oppilaan saapuessa
koulukotiin
tai
tarvittaessa
aina
tilanteen muuttuessa.

Tutustuminen toisen opinto-ohjaaja
ja Opettaja ja oppilas Lukuvuoden aikana
asteen oppilaitoksiin
erityisluokanopettaja
tutustuvat
erilaisiin
jatkoopintomahdollisuuksiin
Työelämään
tutustuminen

opinto-ohjaajat,
erityisluokanopettajat

TET-harjoittelun avulla
oppilaalla
on
mahdollisuus
itse
kokeilla ja nähdä eri
ammatteja.

Lukuvuoden
aikana
yksilölliset
oppimistavoitteet
ja
suunnitelma
huomioiden.

Tarvittavien
asiantuntijalausuntojen
ajantasaisuuden
varmistaminen

erityisluokanopettajat,
opinto-ohjaajat,
oppilashuoltoryhmän
jäsenet

Varmistetaan,
että Oppilaan koulukotiin
oppilaalla
on saapuessa, 8. luokan
tarvittavat lausunnot syyslukukauden
yhteishakuun
aikana ja lukuvuoden
mennessä
esim. aikana tai tarpeen
erityisammattioppilaitosta
mukaan.
varten.
Tarvittaessa
ohjaus
8. luokan keväällä
jatkotutkimuksiin.
Oppilaan
kanssa
käydään
läpi
koulupolkua,
vahvistamisen tarpeita
ja tulevan koulupolun
suunnittelua.

Opintosuoritusten
seuraaminen

Siirtymävaihesuunnitelma
Koko lukuvuosi
(Mukaan
lukien
Perusopetuslain
mukainen tehostettu
oppilaanohjaus)
laaditaan
osana
oppimissuunnitelmaa
tai henkilökohtaisen
opetuksen
järjestämistä
koskevaa
suunnitelmaa.

erityisluokanopettaja, Oppilaalla
on Koko lukuvuosi
opinto-ohjaaja, oma mahdollisuus seurata
ohjaaja
opintojen edistymistä
kurssitarjottimen
kautta
sekä
välitodistusten kautta.
Oppilaan
tavoitteita
pilkotaan pienemmiksi
osatavoitteiksi
yhdessä
oppilasta
1951
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Pedagogisten
erityisluokanopettaja,
asiakirjojen päivitys ja oppilashuollon
uusien laadinta
henkilöstö

osallistaen.
Erityisluokanopettaja
laatii kuukausikirjeen
kuukauden
koulutyöstä.
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9.luokka

1952

Mitä?

Kuka vastaa?

Oppilaan oppimisen oppilashuollon
kokonaistilanteen
henkilöstö,
kartoitus
sosiaalityöntekijä,
huoltajat,
erityisluokanopettaja

Mitä tapahtuu?

Milloin?

Moniammatillisena
yhteistyönä
kartoitetaan oppilaan
koulunkäynnin
edellytykset: haasteet
ja vahvuudet.

Oppilaan saapuessa
koulukotiin
tai
tarvittaessa
aina
tilanteen muuttuessa.

Pedagogisten
erityisluokanopettaja,
asiakirjojen päivitys ja oppilashuollon
uusien laadinta
henkilöstö

Siirtymävaihesuunnitelma
Koko lukuvuosi
(Mukaan
lukien
Perusopetuslain
mukainen tehostettu
oppilaanohjaus)
laaditaan
osana
oppimissuunnitelmaa
tai henkilökohtaisen
opetuksen
järjestämistä
koskevaa
suunnitelmaa.

9.luokan
oppilaanohjauksen
tunnit

Oppilaanohjauksen
Koko lukuvuosi
tuntien
(2vvt)
aihepiirejä ovat 9.lk
mm:

erityisluokanopettajat
ja opinto-ohjaaja

-tutustuminen
Suomen
koulutusjärjestelmiin,
ammattitietoisuus,
koulutusalat,
työelämätietoisuus,
tiedonhankintataidot.

Työelämään
tutustuminen

erityisluokanopettaja
ja opinto-ohjaaja

TET-harjoittelu
Koko
lukuvuoden
koulukotiympäristössä yksilöllisesti
tai
muualla. suunnitellen.
Harjoittelun
avulla
oppilaalla
on
mahdollisuus
itse
kokeilla ja nähdä eri
ammatteja.
Kokemusasiantuntijoiden
hyödyntäminen.

Ohjauskeskustelut

erityisluokanopettaja
ja
oppilashuollon
työntekijät,
oma
ohjaaja,
sosiaalityöntekijä

Yksilökohtaisissa
keskusteluissa
aiheena ovat oppilaan
jatkoopiskelusuunnitelmat
ja elämänsuunnittelu.

Päivittäin
osana
oppilaan
oppimista
sekä
tehostetuin
ohjauskeskusteluin
muutaman
kerran
vuodessa.
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Tuetaan, opetetaan ja
vahvistetaan oppilaan
metakognitioita
valmistautuen
yhteisvalintaan.

Tärkeää on huomioida
oppilaan
kokonaistilanne
oppilaan
asiakassuunnitelmaneuvotteluissa
ja
pedagogisissa
neuvotteluissa.
Opinto-ohjaajien
sidosryhmien
tapaamiset

ja erityisluokanopettaja,
oma ohjaaja, huoltaja,
lääkäri,
psykologi,
opinto-ohjaaja

Aineopetuksen
ja erityisluokanopettaja,
ammatillisen
oma ohjaaja
koulutuksen yhteistyö

Opintosuoritusten
seuraaminen

Yhteishakuun
tiedotus

Yhteistyö mahdollistuu Koko lukuvuosi
alueellisen verkoston
kanssa
oppilaan
kokonaistilanne
huomioiden.

erityisluokanopettaja, Oppilaalla
on Koko lukuvuosi
opinto-ohjaaja, oma mahdollisuus seurata
ohjaaja
opintojen edistymistä
kurssitarjottimen
kautta
sekä
välitodistusten kautta.
Oppilaan
tavoitteita
pilkotaan pienemmiksi
osatavoitteiksi
yhdessä
oppilasta
osallistaen.
Erityisluokanopettaja
laatii kuukausikirjeen
kuukauden
koulutyöstä.

liittyvä erityisluokanopettaja,
opinto-ohjaaja

Jatko-opintoilta,
infotilaisuudet

Oppilaan
Koko lukuvuosi
siirtymävaiheita
suunnitellaan hänen
kanssaan yksilöllisesti
moniammatillisen
verkoston kanssa.

erityisluokanopettaja,
opinto-ohjaaja

Koulussa tiedotetaan Syyslukukausi
yhteishausta hyvissä alkuvuosi
ajoin yksilöllisesti sekä
yleisin tiedottein.

ja

Jatko-opinnoista
Syyslukukausi ja koko
kerrotaan
lukuvuosi
asiakassuunnitelma neuvotteluiden
tai moniammatillisten
palavereiden
ja
HOJKSkeskusteluiden
yhteydessä.
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Tutustumiskäynnit
jatko-opintopaikkoihin

1954

opot, oppilaat, oma Oppilaan yksilöllinen Syyslukukausi ja koko
ohjaaja
tilanne ja oppilaan lukuvuosi
edistyminen
huomioiden pyritään
järjestämään
tutustumiskäyntejä
yhteistyössä
valtion

koulukodin
moniammatillisen
tiimin kanssa.
Harjoitushaku

erityisluokanopettaja,
opinto-ohjaaja

Oppilaan
kanssa Tammikuu
käydään keskustelua
yhteishausta
ja
kartoitetaan
sopivia
jatko-opintopaikkoja ja
harjoitellaan sähköistä
yhteishakua.

Yhteishaku

erityisluokanopettaja,
opinto-ohjaaja,
omaohjaaja, huoltajat

Ohjaukseen
9.kevät
perustuen ja oppilaan
toiveet ja tavoitteet helmi-maaliskuu
huomioiden täytetään
oppilaan
kanssa
yhdessä
sähköinen
yhteishaku.

Tiedonsiirtolupa
yhteishakuun

erityisluokanopettaja,
huoltaja

Voidakseen
välittää 9.lk kevät
salassa
pidettävät
tiedot (esim. HOJKS)
vastaanottavalle
oppilaitokselle,
oppilaanohjaaja
tarvitsee
huoltajien
luvan.
Opetuksen
järjestämisen kannalta
välttämättömät tiedot
saa
siirtää
ilman
huoltajien
suostumusta.

Nivelvaiheen
koulutuksiin -haku

erityisluokanopettaja, Valmistaudutaan
9.lk kevät
opinto-ohjaaja,
hyvissä
ajoin
ja omaohjaaja,
toisen mahdollisiin kokeisiin.
asteen oppilaitokset
erityisluokanopettaja,
opinto-ohjaaja,
huoltajat

Yhteishaun tulokset ja opinto-ohjaaja,
jälkiohjaus
omaohjaaja, oppilaan
moniammatillinen
verkosto

Lisähaku

Oppivelvollisuusikä ja 9.lk kevät
oppilaan
yksilölliset
tavoitteet
ja
suunnitelmat
huomioiden, oppilasta
tuetaan
hakemaan
nivelvaihekoulutuksiin.
Oppilaan
jatko- Kesäkuu
opintoihin
pääsyä
seurataan
ja
jälkiohjataan
oppivelvollisuusikä ja
asuinkunta
huomioiden.

opinto-ohjaaja,
Oppivelvollisuuslaki
Elokuu
huoltaja,
etsivä huomioiden oppilaan
nuorisotyö
asuinkunnan
mukaisesti.
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Mahdolliset
pääsykokeet,
soveltuvuuskielikokeet

Nivelvaiheen
tiedonsiirto

erityisluokanopettaja,
toinen aste

Uuteen
Elo-, syyskuu
opiskelupaikkaan
siirretään
tietoa
tiedonsiirtoluvan
mukaisesti. Opiskelun
järjestämisen kannalta
välttämätön
tieto
voidaan siirtää ilman
huoltajien
antamaa
lupaa.

Nivelvaiheen
ohjauspalaveri
tai
konsultaatio
Valtion
koulukotikouluista
siirtyvien oppilaiden
uusille oppilaitoksille

erityisluokanopettaja,
oppilaan omaohjaaja
ja
toisen
asteen
opetuksen edustaja.

Oppilaan
Elo-, syyskuu
sosiaalityöntekijä
ja
oma
opettaja
yhteistyössä
mahdollistavat
onnistuneen
nivelvaiheen
ja
tiedonsiirron.
Vastaanottavalla
koululla
on
mahdollisuus
konsultoida
valtion
koulukodin
koulua
opetuksen
järjestämiseksi.

7 Tehostettu ohjaus tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla
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Valtion koulukodeissa tehostettu ohjaus on arjessa läsnä joka hetkessä. Valtion koulukodin
toimintaperuste on kokonaisvaltainen oppilaan kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Tätä
tehostamaan koulussa korostetaan kasvatuksen ja oppimisen rakentumista kohtaamiseen,
vahvistumiseen ja oppimiseen. Alla olevassa taulukossa on avattu tehostetun ohjauksen
yksilöllisiä toimintaperiaatteita.
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VAHVISTUMINEN

OPPIMINEN

Miten?

Tehostettua
ohjaustukea
tarvitsevan oppilaan
tunnistaminen, tuen
tarpeen
arviointi,
ohjauksen
aloittaminen

Koulun
ohjaussuunnitelman
mukainen
ohjaus,
yksilöllisen
ohjaustarpeen
arviointi
moniammatillisesti

2.
Yhteyden Kohtaava
luominen nuoreen
vuorovaikutus,
luottamuksen
rakentaminen,
turvallisen
fyysisen,
psyykkisen
ja
sosiaalisen
ympäristön luominen

Arvostava dialogi ja
arvostava haastattelu,
empaattinen
ja
emotionaalinen
kohtaaminen koulun
arjessa,
ratkaisukeskeisyys,
oppilaan
tarinan
valjastaminen
oppimisen tueksi

3.
Oppilaan Oppilaan
kohtaaminen
kiinnostuksen kohteet
yksilöohjauksessa
elämässä ja koulussa,
vahvuudet, haasteet
ja
voimavarat,
tulevaisuuden unelmat
ja suunnitelmat

Arjessa
tapahtuva
kohtaaminen,
ohjauskeskustelut,
asiakassuunnitelmaneuvottelut,
HOJKS-palaverit

4. Tunnistaminen

Moniammatillisena
yhteistyönä oppilaan
koulunkäynnin
edellytysten kartoitus:
haasteet ja vahvuudet.
Tukitoimien
suunnittelu

Oppilaan
kanssa
tehtävä työ (oppilaan
osallisuus),
moniammatillinen
yhteistyö
oppilaan
verkoston ja huoltajien
kanssa

5.
Tulevaisuuden Opintojen edistymisen
suunnan
seuranta,
kirkastaminen
itsetuntemuksen
ja
minäpystyvyyden
vahvistaminen

Kuukausikirjeet,
opinto-ohjauksen
tunnit,
itsearviointi,
oppilaitosvierailut,
TET-jaksot,
kokemusasiantuntijat,
jatko-opintoklinikka,
tukioppilastoiminta,
ajattelun taitojen ja
osallisuuden
vahvistaminen
yksilökeskusteluissa

6.
Jatko- Valintojen tekeminen,
opintosuunnitelma
siirtymäsuunnitelma,
opintoja
mahdollistavat
palvelut ja tukitoimet

Yhteishaun
laatiminen,
tutustuminen uuteen
kouluun,
ohjauskeskustelut,
verkostoja
huoltajayhteistyö

1.Tunnistaminen

7.
Siirtyminen Oppilaitosten välinen HOJKS-asiakirjat,
opintoihin
yhteistyö, siirtotiedot, tiedonsiirtopalaverit,
saattaen vaihto
ohjauskeskustelut
1957
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KOHTAAMINEN

Mitä?

uudessa
oppilaitoksessa

15.5.

Tieto- ja viestintätekniikan opetus

Tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja väline. Käytämme tieto- ja viestintätekniikkaa
oppilaidemme oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen
kohteena - kuvataan tässä TVT-strategiassa tavoitteiden ja sisältöjen avulla, jossa kuvataan
niitä TVT-taitoja, jotka oppilaillamme on tavoitteenaan omaksua vuosiluokkien 3-6 ja 7-9 aikana.
Oppilaamme oppivat tieto- ja viestintäteknologian taitoja ensisijaisesti eri oppiaineidemme ja
monialaisten oppimiskokonaisuuksiemme integroinnin kautta.
Tieto- ja viestintäteknologian tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 3-9
Tavoitteenamme on, että oppilaamme oppii laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja eri
oppiaineiden opiskelussa tarvittavat TVT-taidot. Tavoitteenamme on, että oppilaamme ajattelun
ja oppimisen taidot kehittyvät TVT:n avulla.
Tavoitteena on, että oppilaamme
•
•
•
•

ymmärtää tietoja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä
käsitteitä.
osaa käyttää tietoja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
osaa käyttää TVT-taitojaan tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja
vertaisoppimisen välineenä.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 3-6
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNINEN OSAAMINEN L5
Hyödynnämme tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) monipuolisesti eri oppiaineidemme opetuksessa
ja muussa koulutyössä sekä vahvistamme sen avulla yhteisöllistä oppimista. Samalla luomme
oppilaillemme mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseensa ja työskentelyynsä
parhaiten sopivia työtapoja ja välineitä. Tutkimme koulussa tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta
oppilaittemme arkeen ja otamme selvää sen kestävistä käyttötavoista.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen
Tavoitteenamme on, että oppilaamme oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja
palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan
tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja
animaation tekemistä. Kannustamme oppilaitamme toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja
yhdessä toisten kanssa. Kokeillessaan ohjelmointia, oppilaamme saavat kokemuksia siitä, miten
teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.
Oppilas opettelee:

Liitteet

•
•
•
•
•

muotoilemaan tekstiä
liittämään kuvia ja objekteja tekstiin
kirjoittamaan ja korjaamaan tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla
tuottamaan itsenäisesti pienimuotoisen esitelmän, raportin, kirjoitelman tai vastaavan
tallentaa ja tulostaa kirjoittamansa tekstin.

Oppilas harjoittelee
• isojen ja pienten kirjainten, sanavälien ja kappalejaon käyttöä tekstinkäsittelyohjelmalla
• taulukoiden käyttöä tekstinkäsittelyohjelmassa.
1958

Oppilas osaa
•
•
•
•
•
•
•
•

ottaa valokuvia käytettävissä olevilla digitaalisilla laitteilla
rajata kuvan
tallentaa tekstiä ja kuvia
käyttää käytettävissä olevaa ulkoista tallennusvälinettä
tallentaa ääntä käytettävissä olevilla digitaalisilla laitteile
kuvata ja tallentaa videoita käytettävissä olevilla digitaalisilla laitteilla
valita kulloiseenkin työskentelyyn sopivan ohjelman tai sovelluksen
tunnistaa keskeiset tiedostotyypit

Oppilas tutustuu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuvankäsittelyn alkeisiin
kuvien käyttöön liittyviin tekijänoikeusasioihin
kuvien käyttöön liittyviin eettisiin periaatteisiin
tvt-laitteiden
käytettävissä oleviin oheislaitteisiin
sellaisiin käytettävissä oleviin ohjelmistoihin, jotka ovat relevantteja opiskelun ja oppimisen
kannalta
verkkomateriaalin tuottamisen periaatteisiin
internetin musiikkilähteisiin
erilaisiin tietokantoihin ja tilastopalveluihin.

Oppilas ymmärtää
•
•

kuvakoon ja tallennusmuodon merkityksen tallentamisessa
mitä tarkoitetaan kuvamanipulaatiolla

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely
Ohjaamme oppilaitamme monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden
monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla oppilaamme
harjoittelevat lähdekriittisyyttä ja he oppivat arvioimaan omia ja muiden erilaisten hakupalveluiden
ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Oppilaamme harjoittelevat etsimään tietoa
useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Ohjaamme heitä hyödyntämään näitä
lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Kannustamme
oppilaitamme etsimään heille itselleen sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja
tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
Oppilas opettelee
•
•
•
•

käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa
työskentelyssä
suunnittelemaan tiedonhakua ja tekemään tarkennettuja hakuja hakukoneilla
opettajan ohjauksessa määrittelemään hakusanoja sekä arvioimaan löydettyä tietoa
tuottamaan uutta aineistoa.

Oppilas tuntee
•
•

lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa
tietoa
portfolioajattelun periaatteen.

•
•

käyttää internetiä itsenäisesti ja monipuolisesti tiedonhankinnassaan
suhtautua kriittisesti internetistä löytämiinsä tietoihin
1959
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Oppilas osaa

•
•

tulkita muilta tulevaa viestintää verkossa
käyttää erilaisia tietolähteitä.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen
Ohjaamme oppilaitamme toimimaan oman roolinsa ja välineensä luonteen mukaisesti sekä
ottamaan vastuuta viestinnästään. Ohjaamme heitä tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n
roolia vaikuttamiskeinonaan. Oppilaamme saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian
käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulumme ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös
kansainvälisissä yhteyksissä.
Oppilas osaa
•
•
•
•
•
•
•
•

kirjautua itsenäisesti verkko-oppimisympäristöön
aloittaa verkko-oppimisympäristössä työskentelyn sekä työskennellä siellä sekä
itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti
lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestin sekä liittää ja avata liitetiedoston
kommunikoida selkeästi, asiallisesti ja ymmärrettävästi verkkoympäristössä
osallistua aktiivisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
toimia hyviä käytöstapoja noudattaen verkko-oppimisympäristössä
käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa,
verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita
viestiä kuvan ja videon avulla.

Oppilas tutustuu
•
•

erilaisiin verkkoviestinnän välineisiin ja sovelluksiin
tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksiin yhteiskunnassa

Oppilas harjoittelee
•
•
•

verkkokeskustelua suljetussa keskusteluympäristössä
antamaan palautetta verkossa ja hyödyntämän itse saamaansa palautetta
erilaisten viestintäkanavien ja –tyylien tarkoituksenmukaista käyttöä.

Oppilas ymmärtää
•
•
•

henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit verkkoympäristössä
toimii asiallisesti ja toisia loukkaamatta hyödyntäessään internetiä ja sähköpostia
viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä
lähtökohdista käsin.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Ohjaamme oppilaitamme tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä
tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Oppilaamme harjoittelevat koulutyössään
eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössämme olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä.
Oppilaamme saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen
merkityksestä heidän terveydelleen.
Oppilas
•
•

Liitteet

•
•
•
•
•
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tuntee tvt-laitteiden käytön pelisäännöt
on tietoinen käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttösäännöistä ja merkityksestä ja osaa
pitää huolta omista tunnuksistaan
osaa vaihtaa salasanan
tutustuu tietoturvan peruskäsitteisiin sekä virustentorjuntaan
tiedostaa internetin käyttöön liittyviä vaaroja ja opettelee suojaamaan identiteettinsä
toimiessaan verkossa
tutustuu tekijänoikeusasioiden pääperiaatteisiin
oppilas tutustuu ergonomian merkitykseen työskentelyssä.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaamme omaa ja yhteisömme oppimista.
Oppilaamme syventävät 3-6. luokilla oppimiaan taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulumme
ulkopuolella oppimaansa. Tavoitteenamme on, että heille muodostuu käsitys siitä, miten tietoja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissaan
ja työelämässään sekä yhteiskunnallisessa toiminnassaan ja vaikuttamisessaan. Oppilaamme
tarkastelevat oppimistehtäviensä yhteydessä tvt:n merkityksestä yhteiskunnassa ja vaikutuksia
kestävään kehitykseen.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen
Kannustamme oppilaitamme oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen
erilaisissa oppimistehtävissään sekä heidän eri tehtäviinsä sopivien työtapojensa ja välineidensä
valintaan. Tavoitteenamme on, että heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja
palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. Oppilaamme harjaantuvat systematisoimaan,
organisoimaan ja jakamaan tiedostojaan sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksiaan
itsenäisesti ja yhdessä. Oppilaamme harjoittelevat ohjelmointia osana eri oppiaineittensa
opintoja. Tavoitteenamme on, että oppilaillemme muodostuu käsitys teknologian monipuolisista
käyttömahdollisuuksista heidän opiskelunsa apuvälineenä.
Oppilas
•
•
•
•
•

ohjataan kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa
osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä
saa mahdollisuuksia harjoitella ohjelmointia
oppilaat valmistavat erilaisia digitaalisia tuotoksia
TVT:n hyödyntäminen oppimistehtävissä.

Oppilas osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan, taiton, kuvankäsittelyn ja taulukoiden tekemisen perusteet
jäsennellä tekstin painokelpoiseen asuun
rajata kuvaa ja muuttaa sen resoluutiota
manipuloida kuvaa taiteellisin päämäärin ja ymmärtää siihen liittyvät eettiset periaatteet
tehdä pienimuotoisen animaation
luoda pienimuotoisen videon, leikata ja muokata sen julkaisukelpoiseen muotoon lisäten
siihen ääntä ja tekstiä
käyttää TVT-laitteita muistiinpanojen tekemiseen
käyttää erilaisia oppimisympäristöjä opiskelussaan
soveltaa omaa tieto-taitoaan uusien laitteiden, käyttöjärjestelmien ja sovellusten käytössä
julkaista verkossa
tuottaa ja siirtää kuvaa, videota ja ääntä kameralta tai puhelimelta muihin laitteisiin
hyödyntää sujuvasti erilaisia tietoteknisiä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita oman
opiskelunsa välineinä
tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä itsenäisesti
jakaa digitaaliset tuotoksensa muille
TVT:n keskeiset käsitteet ja terminologian

Oppilas tutustuu
•
•
•
•

videoneuvottelun käyttöön
viestintään kuvan ja videon avulla
taittoa vaativan julkaisun tekemiseen
portfolioajattelun periaatteeseen ja toteuttaa sitä mahdollisuuksien mukaan omassa
työskentelyssään.

Ohjaamme oppilaitamme monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden
monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla oppilaamme
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harjoittelevat lähdekriittisyyttä ja he oppivat arvioimaan omia ja muiden erilaisten hakupalveluiden
ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
Oppilas osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

käyttää tietoja
viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä
suunnitella tiedonhankintaansa
käyttää internetiä itsenäisesti ja monipuolisesti tiedonhankinnassaan
tulkita muilta tulevaa viestintää verkossa
työskennellä määrätietoisesti kasvattaakseen tietovarantoaan
käyttää erilaisia tietolähteitä monipuolisesti
kasvattaa omaa tietovarantoaan tuottamalla uutta aineistoa
lisätä lähdeluettelon
käyttää verkkolomakkeita ja täyttää niitä
jäsentää ja järjestää verkosta keräämäänsä materiaalia

Oppilas tuntee
•
•
•
•
•

lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa
tietoa
erilaisten hakupalvelimien ja tietokantojen toimintaperiaatteet
tuntee tiedonhaun eri vaihtoehtoja ja osaa suhtautua kriittisesti löytämiinsä tietoihin
hakukoneen tarkennetun haun hakulogiikan
lähdeviitteiden tärkeyden eikä esitä muiden materiaalia omanaan

Vuorovaikutus ja verkostoituminen
Käytämme opetuksessamme yhteisöllisiä palveluita ja sen avulla oppilaamme saavat
kokemuksen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksestä oppimiselle, tutkivalle työskentelylle
ja uuden luomiselle. Opastamme oppilaitamme käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä
tarkoituksenmukaisesti. Oppilaamme harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä
myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja he oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Oppilas osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osallistua aktiivisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta
käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa,
verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita
viestiä kuvan ja videon avulla. Ymmärtää kuvallisen viestinnän erilaisia käyttötapoja ja osaa
suunnitella oman viestintänsä
käyttää erilaisten viestintäkanavia ja tyylejä tarkoituksenmukaisesti
sähköisen asioinnin periaatteet sekä tutustuu yhteiskunnan tarjoamiin sähköisiin palveluihin
osaa käyttää erilaisia verkkoviestimiä monipuolisesti, vastuullisesti, rakentavasti ja
yhteisöllisesti
käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia
ottaa vastaan palautetta ja kommentteja omasta työskentelystään verkossa
kommentoida rakentavasti toisten oppilaiden tuotoksia verkossa.

Oppilas tuntee

Liitteet

•
•
•
•
1962

viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä
lähtökohdista käsin
tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset yhteiskunnassa
viestien vaikutukset vastaanottajaan
netiketin ja verkkomedioissa käyttäytymisen pelisäännöt.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Ohjaamme oppilaitamme turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian
käyttöön. Tavoitteenamme on, että he oppivat suojautumaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja
välttymään tiedon häviämiseltä. Ohjaamme oppilaitamme vastuulliseen toimintaan pohtimalla
heidän kanssaan, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä
seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Opastamme oppilaitamme
terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen.
Oppilas ymmärtää
•
•
•
•
•

tietoturvan merkityksen sekä oppii suojaamaan laitteen haitalliselta materiaalilta
verkkoon ladatun materiaalin pysyvän luonteen
ergonomian merkityksen työskentelyssä
tekijänoikeuden periaatteet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia omissa tuotoksissaan
vastuuttoman tai laittoman toiminnan seuraukset.

Oppilas osaa
•
•
•
•
•
•
•
•

turvata oman yksityisyydensuojansa
suojata laitteensa haitalliselta materiaalilta
osallistua vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
käyttäytyä eettisesti sekä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkosta
ilmaista itseään vastuullisesti verkkoympäristössä
suojautua tietoturvariskeiltä sekä välttää tiedon häviämistä
käyttää lähdeviittauksia ja jakaa tuotoksia tekijänoikeusperiaatteita noudattaen
terveelliset ja ergonomiset työtavat.

Tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä
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Peruskoulun päättyessä oppilaamme on tutustunut monipuolisesti erilaisiin ohjelmistoihin,
sovelluksiin ja verkkoympäristöihin, jotka tukevat hänen oppimistaan. Oppilaamme osaa
hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työskentelyssään ja tuntee olonsa varmaksi käyttäessään
erilaisia laitteita. Oppilaamme osaa etsiä itsenäisesti tietoa eri verkkolähteistä käyttäen
apuna erilaisia hakupalveluita. Hän myös osaa arvioida ja hyödyntää löytämäänsä tietoa
kriittisesti. Oppilaamme osaa ilmaista itseään monipuolisesti hyödyntäen monipuolisesti tietoja viestintätekniikan tarjoamia ilmaisutapoja. Oppilaamme tuottaa, jakaa ja käyttää saamaansa
tietoa aktiivisesti. Oppilaamme tuntee tietoturvan, netiketin, tekijänoikeuksien ja ergonomisten
työtapojen perusteet.

